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  بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

  امراض كبد يعني جگر

و آن هفتده مرض است يعني سوءمزاج جگر و ضعف كبد و سدد كبد و نفحة كبد و وجع كبد و شرقه و اورام كبد و                          

ورم عضالت و ضربة كبد و شق كبد و دبيلة كبد و تبثر كبد و خفقة كبد و حصات كبد و صـغر كبـد و سـوءالقنيه و                             

شود انواع سوء مراجات و امراض تركيب و تفرق اتصال و گاه مرض خاص بـه جگـر                    گر را عارض مي   استسقا بدانكه ج  

باشد و گاه به مشاركت و جگر از جانب تقعير خود مشارك معده و امعـاي عليـا و طحـال و مـراره اسـت و مـشارك                             

ع اكثـر امـراض معـده       حجاب و ريه و كليتين از جانب تحديب و اجوف است و مشارك دماغ است بسبب عصبه و تاب                  

 گويد كه بعضي از امراض جگر در خـاص          كامل صاحبباشد بهر آنكه معده خادم مهي آن است و            فساد حال كبد مي   

شوند و آن ضعف كبد و ورم و سدة عارض در مجاري آن است و بعضي از آن در غير او بـه سـبب                           نفس او حادث مي   

شـوند   قاست و به قول شيخ در خاص جوهر كبـد عـارض مـي         گردند و آن انواع استس      مشاركت آن در علت حادث مي     

امراض مزاج و امراض تركيب و اورام و نفاخات نزديك غشا كه بشكافند به سوي فضا و حجاب و غير آنكه جـدا جـدا                         

كند و از آن خوف موت عاجل نباشـد مگـر آنكـه بـاري                 مذكور گردند و جگر احتمال خرق بيشتر از اعضاي ديگر مي          

شوند كبد را امراض به سبب مشاركت ديگر اعضا و خصوصاً به شركت                رگ بزرگ بود و گاهي عارض مي       انفجار دم از  

معده و طحال و مراره و گرده و حجاب و ريه و ماساريقا و امعا و خصوصاً عليا اما معده و طحال و مراره و ماسـاريقا و                            

رسد و اما حجاب و ريه و كليه      ن به سوي كبد مي    باشند بعده ضرر آ     امعا مشارك آن اوالً عروق متصل به قعر جگر مي         

شود و اكثر مرض كه بـه سـبب           باشد من بعد ضرر آن به سوي جگر متعدي مي           مشارك آن اوالً عروق حدبة جگر مي      

شـود مگـر آنكـه        گردد و طعام غيرمنهضم منـدفع مـي         باشد پس هضم به آن فاسد مي        مشاركت بود از قبل معده مي     

دفاع مواد امراض حدبي در اكثر به ادرار بول و به رعاف و به عرق بود و اما اندفاع مواد امراض                     سبب او ديگر باشد و ان     

تقعيري به اسهال و قي صفراوي و دموي و به عرق نيز در اكثر اوقات باشد و بدانند وجـوهي كـه از آن اسـتدالل بـر                            

لمس چنانچه بر اورام آنها احياناً اسـتدالل        كنند بر احوال آن به        كنند اين است كه گاهي استدالل مي        احوال جگر مي  
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نمايند و گاهي به اوجاع مخصوص آن و گاهي به افعال كائن از آن و گاهي به مشاركات اعضاي قريب از آن مثـل                          مي

معده و حجاب و امعا و كليه و مراره و گاهي به مشاركت اعضاي بعيدتر از آن مثل نواحي راس و مثل طحال و گاهي                         

 جميع بدن و گاهي از شعر نابت در نواحي آن و گاهي از اوردة نابت از جگر و گاهي به هيئـت اعـضاي                         به احوال عام  

ديگر و گاهي از اخالط متولد در جگر و منبعث از آن و گاهي به موافقات و مخالفات و گاهي از اسـنان و عـادات و از      

لمس چنان باشد كه اگر پوسـت شـكم ناحيـة           آنچه بدان متصل است تفصيل وجوه اين دالئل اما استدالل ماخوذ از             

جگر حار باشد داللت بر حرارت جگر كند و اگر معذلك لين باشد داللت بر حرارت و رطوبت آن كند و اگر با وجـود                         

حرارت يابس باشد بر حرارت و يبس آن داللت نمايد و اگر ملمس بارد باشد بر برودت آن داللت كند و اگر معـذلك                        

برودت و رطوبت آن كند و اگر با يبوست باشد بر برودت و يبس آن داللت نمايد و صـالبت او بـر                       لين باشد داللت بر     

جساء كبد با ورم صلب در آن و انتفاخ او بر ورم يا نفخه در آن داللت كند و احساس هالليت انتفاخ او بـر آنكـه ورم                            

 و در عضل شكم است داللت كند و امـا           در نفس كبدست و استطالت او و بودنش به هيئت ديگر بر آنكه در غير كبد               

ثقـل باشـد در       استدالل ماخوذ از اوجاع مثل اين است كه اگر تمدد مع ثقل باشد در آنجا سده يا ورم بود و اگـر بـي                       

آنجا ريح بود و اگر ثفل با نخس باشد ماده در جرم كبد بود ورم و يا سده و اگر با نخس باشد مـاده نزديـك غـشائي                             

ما استدالل ماخوذ از افعال كائنه از آن مثل هضم و جذب و دفع دم به سـوي بـدن و مائيـت بـه                         مغشي جگر بود و ا    

پـذيرد و بـه سـبب         سوي گرده و صفرا به سوي مراره و سودا به سوي طحال است پس هر گاه چيزي ازين امور خلل                   

د و اما استدالل مـاخوذ از  عضو مشارك كبد نباشد آن خلل از جگر بود و خون كه اندران تولد كند صاف و جيد نباش               

باشد ليكن بيشتر بر احوال كبد داللت كند و ايضاً مثل فـواق و                مشاركات مثل عطش است كه آن اگرچه از معده مي         

باشد گاهي به سـبب كبـد بـود و مثـل              مثل اشتها و هضم و مثل سوءالنفس كه آن اگرچه به سبب ريه و حجاب مي               

داللت كند و مثل احوال از صداع و امـراض راس و امـراض طحـال كـه بـر آن                     اصناف و براز و بول كه بر احوال كبد          

ها كه ازينهـا بـر آن اسـتدالل كننـد و امـا                داللت نمايند و مثل احوال زبان در مالست با خشونت و رنگ او رنگ لب              

شد داللت بر   استدالل به سبب احوال عامه مثل داللت رنگ بدن است بر كبد به اين طور كه اگر رنگ سرخ و نيكو با                     
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صحت جگر و اعتدال حرارت او كند و اگر با سرخي سفيدي باشد داللت بر حرارت و رطوبـت او نمايـد و اگـر رنـگ                           

مائل به زردي باشد داللت كند بر شدت حرارت او و كثرت توليد او صفرا را  اگر مائل به سفيدي و رصاصـيت باشـد                          

ل به رنگ جص باشد و داللـت بـر بـرودت مـزاج و رطوبـت او و                   بر برودت مزاج او دليل بود و اگر سفيدي شديد مائ          

كثرت توليد او خون بلغمي را نمايد و اگر رنگ تيره مثل رنگ ارزيز يا مائل به سياهي باشد بر سـردي مـزاج كبـد و                           

يبس آن و كثرت توليد او مرة سودا را دليل باشد و مثل داللت يرقان بر آن و ايـضاً مثـل داللـت فربهـي لحمـي بـر                 

حرارت و رطوبت آن دسمن شمحي بر رطوبت و برودت آن و مثل الغري كه داللت بر حررات و يبوسـت آن و مثـل                         

عموم حرارت در بدن كه اگر به سبب شدت حرارت قلب نباشد داللت بر حرارت جگر كنـد و بـا آن دالئـل حـرارت                          

 از آن در اعضاي ديگرسـت كـه مـذكور           از شعر نابت بر جگر مثل استدالل      مذكوره جگر دريافت شوند و اما استدالل        

شد و بالجمله هر گاه شعر بر پوست شكم بسيار باشند بر حرارت كبد داللت كند پس اگر خـشن باشـند داللـت بـر                          

حرارت و يبوست آن كنند و اگر موي كم و نرم باشند بر حرارت و رطوبت آن داللت نمايند و اگر مراق بطن از شـعر                          

ن كند و اگر با وجود عدم شعر پوست شكم نرم باشد بر برودت و رطوبت او دليل بـود و                     موي باشد داللت بر برودت آ     

اگر يابس باشد داللت بر برد و يبس آن نمايد و اما استدالل از اورده نابت از جگر چنĤن است كه اگـر غلـيظ عظـيم                           

ابس بـود و امـا حـرارت و         ظاهر باشند مزاج اصلي كبد حار و رطب باشد و اگر دقيق خفي باشد مزاج اصـلي بـارد يـ                    

برودت و لين و صالبت آنها گاهي به سبب مزاج اصلي و گاهي به سبب مزاج عارضي بود بالجمله اگر با وجود غلظ و                        

وسعت صلب باشند داللت بر حرارت و يبس كبد نمايند و اگر لين باشند بر حرارت و رطوبت آن داللت كنند و اگـر                        

ت بر برودت و رطوبت آن كننـد و امـا اسـتدالل از هيئـت اعـضاي ديگـر مثـل                      با وجود رقت و ضيق لين باشند دالل       

استدالل از عظم اورده و وسعت آنها بر عظم كبد و وسعت مجاري آن است و از كوتاهي انگشتان و طول آنها بر صغر                        

ارت جگـر و  و كبر جگر و اما استدالل از اخالط متولد در جگر مثل آن است كه كثرت تولد صفرا داللت كند بـر حـر                   

سودا بر حرارت شديدآن و يا بر برودت و يبس آن و تولد دم جيد داللت بر صحت جگر كنـد و آنكـه دم جيـد از آن     

منتشر گردد شبيه به بدن بسيار شود صحيح باشد و آنكه دم او صفراوي يا سوداوي يا رهل باشد و منتـشر گـردد از                         
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استسقاي لحمي پس آن جگر عليل باشد و ايضاً هر گاه صـفرا بـر               آن در بدن غيرقابل انتشار در بدن بود چنانچه در           

بدن غالب باشد و آن عند منتهاي شباب كثرت پذيرد و خون شديدالحرارة باشد داللت بر حرارت مزاج كبـد كنـد و                       

اگر معذالك سودا باشد كه در منتهاي شباب كثرت نمايد و خون غليظ و سياه گردد بر حرارت مزاج جگر و يبس آن    

اللت كند و اگر بر بدن خون غالب باشد و عالمات او ظاهر بود داللت بر حرارت و رطوبت جگر كند پـس اگـر ايـن                           د

مزاج افراط كند بر جگر صاحب او را افساد و اخالط و عفونت آن بسيار عارض شود و ال سيما اگر رطوبـت بيـشتر از                          

ند و اگر حرارت از رطوبت اكثر بود آنچه از امنهـا            حرارت باشد كه حميات عفنه صاحب او را از ادني سبب سرعت كن            

شوند به اين طريق كه موافق مشاكل به مـزاج طبيعـي    عارض گردد اندك باشد و اما موافقات و مخالفات شناخته مي         

شود و تشخيص    مضاد به مزاج عارضي باشد و اما سن و عادت و آنچه به آن باشد استدالل از آن در كليات معلوم مي                     

مراض كبد از سوءمزاج چنان كنند كه اوالً نبض و قاروره مالحظه نمايند اگر نبض سـريع و متـواتر و قـاروره                       اسباب ا 

زرد و رنگين بود حال شدت عطش و قلت اشتها و التهاب و تب و احتراق خون و تضرر به مسخنات و خشونت زبـان                         

رط نيز بپرسند اگر باشد سـببش سـوءمزاج         و قبض شكم و حرارت موضع كبد به غير وجع و احياناً سعال و صداع مف               

حار بود بعده ذائقه دهن بپرسند اگر تلخ گويد و با وجود آثار مذكوره با آن زردي رنگ و شدت تب و قي صـفراوي و                          

سرخ و سبز و كراثي و اسهال مراري و ثقل در جانب ايمن و گاهي زردي چشم باشد سببش سوءمزاج حار صـفراوي                       

االنـصداع و    وري دهن بگويد و با آن سرخي رنگ و گراني اعضا و سيالن خون از مواضع سـهل                 بود و اگر شيريني يا ش     

بعد عهد فصد و تدبير سالف و سن و فصل و عظم نبض و سرخي بول و گراني جگر بود سببش سوءمزاج حار دمـوي                         

عسر جريان آن و كثـرت      باشد و اگر نبض بطي و قاروره سفيد رقيق باشد و با آن سفيدي زبان و لبها و قلت خون و                      

بلغم و فساد رنگ و ذباب رونق او كه گاه سياه مائل به سبزي بود و گاه زرد مائل به فستقي نيز يافته شود حال قلت                          

عطش و جوع مفرط و قلت هضم و عدم اشتها هنگام غايت برودت و بودن براز گاهي اندك خشك بالرائحه و گـاهي                       

يز سؤال كنند و اين نشان سوءمزاج باردست بعد از آن ذائقه دهن بپرسند اگـر                الرائحه ن  رطب مائل به سفيدي و قليل     

ترش يا تفه بگويد و با آن غلظ قاروره و رطوبت در براز و رصاصيت رنگ و سـردي ملمـس و قـي بلغمـي و ثقـل در                              
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شد و اگر نـبض     ايمن و ترهل بدن و تهيج وجه و اطراف و ديگر عالمات غلبه بلغم بود سببش سوءمزاج بارد بلغمي با                   

رنگ باشد و با آن خشكي دهان و زبان و تشنگي و الغري و يبس بدن و قلت خون                    صلب و قاروره رقيق و گاهي سياه      

و كمي براز و غلظ آن در ضعف اشتها و تشنج عضالت شكم باشد سببش سوءمزاج يابس بود بعد از آن حال تـرس و               

يابس سوداوي بود و اگر نبض لين و بطي ضعيف و قاروره سفيد             اندوه و فكر فاسد بپرسند اگر باشد سببش سوءمزاج          

غليظ باشد و با تهيج چهره و پلك چشم و ترهل لحم شراسيف و سفيدي رنگ گاهي با زردي اندك و گاهي مائل به                        

سبزي و ضعف بدن و كسل و كندي حواس باشد از كثرت خواب و لعاب دهن و سوء هضم و رطوبـت زبـان و نرمـي                           

طش و انتفاع به اغذية ناشقه بپرسند اگر باشد سببش سوءمزاج رطب باشد و اگر تركيب آثار حرارت با                   طبع و قلت ع   

يبوست و يا رطوبت و عالمات برودت با يبوست و رطوبت يافته شود سببش سوءمزاج مركب حار يابس يا حار رطـب                      

كبد طول كند اول ذوبـان اخـالط حـادث          يا بارد يابس يا بارد رطب باشد اكنون بدانند كه چون زمانه سوءمزاج حار               

نمايد پس ذوبان لحم كبد تا آنكه با براز خارج شود و گاهي تابع او سحج به سبب مرور اخالط محترقة حاده بر امعـا                         

الرائحه باشد و معذالك گوشـت بـدن نقـصان           و گاهي قرحة امعا و عروض اسهال بود و آنچه با بزاق برآيد بسيار ردي              

كند بر سوءمزاج حار كبد سن و عادت و حرفه و تـدبير و سـوءمزاج حـار متوسـط                      گاهي داللت مي   پذيرد و بگدازد و   

صفرا پيدا كند و مفرط سودا احداث نمايد و امراض آن از ماليخوليا و جنون و مانند آن ظاهر گـردد و چـون اسـهال                          

ر باشد و در اكثر سوءمزاج حار براز        غسالي با سقوط اشتها ابتدا كند اكثر آن به سبب ضعف كبد كائن از سوءمزاج حا               

باشد مگر آنكه خون مثل اخالط ديگر و لحم كبد محترق شود و اسهال آن آيد و چون در احـراق                      خشك محترق مي  

دم شروع كند براز مثل دردي باشد و چون در كبد احتراق يا ورم يا دبيله باشد بعد آن با براز چيزي سياه يـا غلـيظ                           

گردد هر براز سياه و غليظ كه عقب اين حاالت مذكوره            اشد كه سياه و متعفن شده جدا مي       خارج شود آن لحم كبد ب     

آيد  پديد آيد نشان اين آفات بود و خروج هر شئ سياه عالمت ردي نباشد و گاهي اسهال غسالي و صديدي مائي مي                     

 گاهي بعد صديدي خون آيـد       باشد و  گردد چنانچه در اصحاب وبا مي      شود و اسود غليظ منتن مي      بعد از آن غليظ مي    

 گويند كه هر گاه در جگر سوءمزاج گرم پديد آيد اخالط كـه دردي               الدوله  امين و   جرجانيپس به آن سوداي رقيق و       
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 در آخـر سـوءمزاج بـارد چيـزي          شيختولد كند محترق گردد و حميات و قروح و امراض مختلفه پيدا شود و به قول                 

اسهال خارج شود و گاهي تابع مزاج بارد بعد مدتي حميات باشد بنابر قبول              مثل دم متعفن نه مثل خون گداخته در         

خون رقيق كه در آن است عفونت را كه به آن عارض گردد و آن حميات صعب باشد كه در باب حميات مذكور شود                        

تازه بود  و گاهي در ابتداي آن اسهال صديدي رقيق آيد پس غليظ و سياه گردد و چون اسهال شبيهه به غسالة لحم                      

و آن با اشتها در ابتدا باشد داللت بر برودت كند و اگر بعد از اين سقوط اشتها عارض شـود گـاهي بـه سـبب فـساد                             

اخالط يا به سبب ديگر از تب و مانند آن بود و اكثر داللت او بر ضعف جگر از برودت باشد و در آخر آن اشـتها عـود     

شكم متشنج شود و گاهي بر سـوءمزاج بـارد سـن و عـادت و اسـباب                  كند و در اكثر امر مفرط گردد و با آن پوست            

ماضيه مثل شرب آب بارد بر نهار و عقب جماع يا حمام داللت كند بهر آنكه كبـد ملتهـب در ايـن اوقـات از آب بـه                     

سرعت بسيار متأثر شود و گويند كه سفيدي لب از سائر عالمات دليل خاص بـر سـوءمزاج كبدسـت بايـد كـه نظـر                          

 الـنفس الزم    گويد كه امراض جگـر را سـعال و ضـيق           انطاكي امراض جگر حادث از سوءمزاج بر آن باشد و           طبيب در 

  است

  قول كلي در معالجه كبد

 و دماغ محل قوت نفساني جگر        است  و همچنانكه دل محل قوت حيواني       است  گويد كه جگر عضوي شريف     جرجاني

 و كيلـوس در جگـر خـون          اسـت  هر آنكه غذا حقيقةً خون     و اغتذاي اعضا و پرورش بدن بدانست ب         است قوت طبيعي 

 كـه    است گردد و قوت هاضمه كه كيلوس را خون گرداند در لحم جگرست و قوت جاذبه و ماسكه و دافعه در عروقي                    

 بالجملـه اندر گوشت او پراكنده است و در هر عضوي قواي اربعه مذكوره است ليكن در معده و جگر بيشتر و ظاهرتر            

 و صحت او موجب صحت تمامي بدن و ايـضاً هـضم ثـاني در جگرسـت و شـروع آن هـضم از                          است سجگر عضو رئي  

ماساريقا هر گاه در جگر فسادي افتد و توزيع اخالط و هـضم آن كمـاينبغي نـشود و ضـرر او در تمـام بـدن ظـاهر                             

تمام رود اولي است و در      افتد پس هر قدر كه در معالجة او اعتنا و اه           شود و به مشاركت وي در معده نيز خلل مي          مي

جميع امراض كبدي لحاظ قواي اربعة آن ضرورست اگر در قوتي از آن ضـعف دريابنـد بـه تقويـت آن كوشـند و در                          
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سوءمزاج به تعديل و در سده به تفتيح پردازند و همه آنچه خوشبو و لذيذ و مفتح و مدر باشد اصالح كبـد نماينـد و                  

التحليـل بـر آن اسـتعمال      هيچ دواي قـوي  است چون جگر عضو رئيس و نازكتأثير اطليه در كبد اسرع شناسند اما    

نشايد كرد و تا وقتي كه سبب مشخص نگردد و طال نكنند و در مرض مادي قبل از تنقيه استعمال اضمدة بـارد بـر                         

كـشد و كـذلك مـراره بـه          جگر محدث شده است و چون طحال خادم جگرست جهت آنكه سودا از وي به خود مـي                 

شود اصالح حال اينان موجب اصالح احوال جگرست پس تـدبير اينهـا نيـز                ة آنكه صفرا به سوي آن مندفع مي       واسط

 زيرا كه تـا ممكـن بـود بـر      استالزم باشد تا به فساد عام نكشد و فرق در عالج طحال و كبد به اعتبار قوت و ضعف         

 بايد كه در كبد حفظ صحت       بعض شراح قانون  و به قول شيخ و      كبد استعمال ادوية حاره مثل سركه كهنه روا نيست          

بالمثل و رفع مرض با فصد كنند و در تدبير مداومات اورام و قروح و آفات مقدار و در تفتيح سدد و غيـر آن بدانچـه                           

  است  و بهترين اوقات خوردن دوا در امراض كبد و خصوصاً بنابر سدد كبد و مانندآن وقتي                 است در سائر اعضا واجب   

عده به سوي جگر نفوذ كرده و هضم در آن پذيرفته و فضول از آن جدا گشته باشد تا مـأكول و مـشروب                        كه غذا از م   

مانع نفوذ و به سوي كبد نشود و دوا جگر را خالي از تصرف در غذا يابد و تصرف او در غـذا از تـصرف آن در دوا بـاز                               

نوشيدن دوا و خوردن غذا زمانة صـالح بـود و           ندارد و نيز غذا مخالط دوا نشود تا موجب ضعف فعل آن گردد و ميان                

 كـه ادويـة      است  كه هنگام برخاستن از خواب شب و قبل استحمام باشد و ايضاً واجب              است در عادت مردم آن وقتي    

محللة مفتحه كه در امراض كبدي مادي مثل سدي و ورمي استعمال كنند از قوابض مقوية عطرية حافظ جوهر او به 

ي نباشد مگر آنكه يبوست مفرط احداث كنند و واجب نيست و مبالغـه در تـدبير جگـر تـا                     قبض و عطريت خود خال    

شود پس عالج برفق نمايند و تبريد        گردد و نه در تسخين آنكه منجر به ذبول مي           ممكن بود كه مؤدي به استسقا مي      

قويـات مبـرده مخلـوط      و تسخين او با احتياط و حذر كنند و به مبردات كبد مقويات مـسخنة آن و بـه مـسخنات م                     

 كه معالج عالم بود و به مقدار مـزاج طبيعـي جگـر               است سازند و ادوية عطرية قابضه نيز ممزوج نمايند و لهذا واجب          

 چون در عالج كبد خطا كننـد خطـاي آن           و بدانكه كسي كه معالجة او كند تا آنكه چون به سوي آن رو كند بايستد               

 از جمله خطا در عالج او اين است كه ادرار كنند جايي كه اسهال بايـد                  و مؤدي گردد به سوي عروق و به سوي بدن        
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و او آن است كه ماده در قعر كبد باشد و يا اسهال كنند آن جا كه ادرار بايد و او آن است كه مـاده در محـدب كبـد          

تعمله در   كـه ادويـة مـس       اسـت  گـردد و واجـب     باشد كه در اين هر دو صورت به انتشار ماده و عموم ضرر مؤدي مي              

امراض كبد نهايت باريك بسايند هر گاه بدان ارادة ادرار باشد و كمتر از آن اگر ارادة اسهال بدان باشد ليكن آن نيـز                        

شـود و بـراي هـر عـضو بعيـد            سـازند كـه در آن دو بـار ادويـه سـائيده مـي               باريك باشند و لهذا براي آن اقراص مي       

كننـد تـا در مـسالك ضـيقه          د و ادوية منفذ و مبدرق بدان مخلوط مي        برن المسلك ادوية باريك سوده به كار مي       ضيق

نفوذ نمايند و مكث آن در معده و انفعال او از حرارت معده كمتر شود و به سوي كبد زودتر برسند و نفع آن تمـامتر                   

لطفات است كـه  الجوهر باشند تا به جگر برسند حار باشند يا بارد و يا قابض و از شأن  م حاصل شود و بايد كه لطيف   

 و مثـل ماءاالصـول       اسـت  نمايند پس طبيب را رعايت اين امور واجب        كنند اگر چه تفتيح مي     حدت در خون پيدا مي    

كند پس هر گـاه دو سـه         كه از جمله مفتحات و ملطفات آن است گاهي در كبد توليد اخالط مختلفه غيرمناسبه مي               

بخورند و از آنكه اندفاع فضول آن بدون نضج متصور نيـست از             روز آن را متواتر بنوشند عقب او چيزي ملين طبيعت           

 در ادرار ماءاالصول به نفـسه فعـل كنـد و جميـع انـواع كاسـني                  و اما ادوية منضج و ملين بود نيز مدخلي تمام دارد          

 محـرورين را بـا سـكنجبين و مبـرودين را بـه              امـا باشد نـافع امـراض كبدسـت         خصوصاً بري كه مائل به حرارت مي      

 ادخـال   ذكر اشياي ضـاره كبـد بدانكـه        و همچنين لحوم حلزونات       است لعسل بدهند و جگر گرگ بالخاصية نافع      ماءا

طعام بر طعام يعني هنوز طعام اول هضم نشده باشد كه طعـام ديگـر بـر آن بخورنـد و اسـاءت ترتيـب او ضـارترين                            

 سـوي تبريـد     مؤدي به رياضت بساست كه    اشياست مر كبد را و خوردن آب سرد دفعةً بر نهار و بعد حمام و جماع و                  

شود و به   استسقا ميمؤدي بهگردد و به سبب حرص كبد ملتهب بر جذب كثير در آن اوقات و گاهي              شديد جگر مي  

ضرورت در مثل اين حالت آن را به شراب ممزوج نمايند و آن را بسيار سرد نسازند و يك بـار سـيراب نـشوند بلكـه                           

شـوند و    اس بمص بنوشند و لزوجات به تمامه مضر كبداند به جهت آنكه مورث سده مي              الر اندك اندك از كوزه ضيق    

است نسبت به كبد اگر چه بعد هضم كبدي نسبت به اعضاي ديگر لـزج نيـست و هـر گنـدم                       گندم از جملة لزوجات   

 فـضول سـينه     ها پيدا كند و آن به نفسه جالي        چنان نيست بل آنكه در آن علكية باشد و شراب شيرين در جگر سده             
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باشد و نان فطير و برنج و قطائف و اشتا و كله پايچة گوسفند و لحوم غليظ و اغذية غليظـه زيـان دارد و گوينـد كـه      

 و حركات عنيفه باالي طعام و بر خلـو معـده و نوشـيدن آب در                  است آنچه به جگر بسيار ضرر دارد تشنگي كشيدن       

هاي مفرط و اشـياي گـرم و بـاالي           هاي لين و همه شيرين     عامها شكم سير خوردن و ط      ميان خواب و همچنين حلوه    

آن شراب آب سرد و كذا خوردن گل و انگشت و هر چه در آن خاك و يا سنگ سوده باشد و باالي آن نوشـيدن آب                           

الجـوهرالنفيس و    ها خصوصاً كه خام يا سوخته باشد و آب سرد فقط نوشيدن كذا في              سرد و گرم و كذا خوردن كباب      

كند آن را هر آنچه در آن مـرارت يـا قـوت              اما از ادويه نفع مي    بيان اشياي موافقه كبد     اند   سل نيز مضر گفته   شير و ع  

ديگر مفتح باشد مع قبض مقوي جرم كبد و عطريت مناسب جوهر روح آن و مانع عفونـت مثـل دارچينـي و فقـاح                         

د مثل ماءالشعير چون در غسل بـه مبالغـة          اذخر و مر و مانند آن و آنچه در آن غسل و تنفيذ و جالي سدد ردي باش                 

ارخا نرسد و آنچه آن انضاج و تليين و خصوصاً مع قبض و تقويت باشد مثل زعفران و چيزي كه معذالك لذيذ باشـد                        

النفوذ مثل شراب ريحاني براي اكثر كبدها كه به آن حرارت شـديد نباشـد و چـون در دوائـي بـه                        مثل مويز و سريع   

 شود پس المحاله صديق كبـد و حبيـب آن باشـد مثـل مـويز و انجيـر و فنـدق و آنچـه                          خواص مذكوره لذت جمع   

تر باشد بالجمله چون جوهر كبد رطب لحمي مـستعد عفونـت             النفع باشد اگر غيرقابل فساد و عفونت بود آن بالغ          بالغ

ست و به مالحظه آنكه جگر  از ادوية مقويه و قابضه و آنچه از شأن او منع عفونت باشد چاره ني استبالذات و بالعرض  

محتاج قوت هاضمه است و آن به غير وفور حرارت غريزي و ارواح ممكـن نيـست انتفـاع آن بـه چيـزي كـه در آن                            

عطريت باشد اتم بود و ظاهرست كه هرگاه ادويه كه جامع جميع اين خواص يا اكثر آن باشد نفع آن بيشتر خواهـد                       

 و كاسني بستاني و بري آن را سـخت           است النفوذ بود انسب   لذيذ و سريع  بود و همچنين اگر با وجود اوصاف مذكوره         

كند مرض حار كبد را به خاصيت و كيفيت مضاد معاً با وجود آنكه قومي كاسـني تلـخ                     در بارد و نفع مي      است موافق

 بـه سـبب     ها را به سبب مرارت خـود و بـه تقويـت            كند به تفتيح خود سده     اند و نفع مي    شديدالمرارت را حار شمرده   

كند مرض بارد را به خاصيت و تفتيح و تقويت كه در آن است و چـون بـرودت در كبـد افـراط                         قبض خود و نفع مي    

نمايد هر كدام از آن هر دو به عسل و به ماءالعسل مخلوط نمايند پس عسل مقاومت تبريـد كنـد اگـر خـوف از آن                           
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خورانند و آب او و مطبوخ او        كنند و به عسل مي     ا خشك مي  باشد و اعانت كبر بر اسئر افعال او نمايد و گاهي هر دو ر             

 آنچه كيمـوس و جيـد و        و اما از اغذيه   نمايد   كند و تفتيح و اخراج خلط بارد به بول مي          هر دو به عسل خيلي نفع مي      

 سـرعت   گردد ليكن آنها   ها موافق جگراند كه از آن فربه و بزرگ و قوي مي            النفوذ باشد موافق كبد بود و شيرين       سريع

ها بنابر جذب كبد آن را به سختي به همراه اخالط ديگر و لهـذا كـسي كـه در جگـر او ورم                         كنند در احداث سده    مي

باشد بايد از حالوات اجتناب كند كه آنها به سرعت بـه سـوي صـفرا مـستحيل شـوند و سـده نيـز حـادث كننـد و                              

  اسـت  بنابر استحالة او به سوي صفرا و پـسته نـافع          ها و حاد آن      ها غليظ آن است بنابر احداث سده       مضرترين شيرين 

 و فندق موافق جميع كبدهاست بهر آنكـه او           است بنابر عطريت و قبض او و تفتيح مجاري غذا ليكن شديدالتسخين          

 مـسيحي  و كيموس او جيدست و جگر گرگ و لحم حلزونـات موافـق جگرسـت و                   است شديدالحراره نيست و مفتح   

ه ادويه نمايند كه مضاد علل او باشد و در آن مخلوط نمايند آنچه به نفـسه مقـوي كبـد                     گفته كه عالج امراض كبد ب     

باشد و آن از جنس ادوية بود كه در آن قبض و عطريت باشد و خيارشنبر و كاسني در جميع علل كبد خاصةً مزمنه                        

   استنافع

  عالج امراض كبد از سوءمزاج حار

 كبد بـه آب كاسـني و سـكنجبين سـاده و بـزوري و آب انـارين و                    و آن ضعف جگر و وجع كبد و استقساست تبريد         

شربت صندل و نيلوفر و خصوصاً شربت زرشك و نقوع او و قرص او و قرص طباشـير و سـفوف او بـه آب خـالص يـا                             

ماءالقرع يا ماءالخيار و كذلك دوغ سرد كرده و شيره تخم خرفه با طباشير و شيرة تخـم خيـارين و تخـم كاسـني و                          

غول به سكنجبين و مانند آن هرچه مبرد و مرطب و مخصوص به جگر باشد و به اضمده بارد مثل آب كدو                      لعاب اسپ 

و خيار به آرد جو و عدس و فوفل و صندل و گل سرخ كنند و با سكنجبين ساده سه توله و گالب و عرق كاسني هر                           

ايند و غذا اسفاناخ با بـرنج بدهنـد و          يك هفت توله بنوشانند و از صندل سفيد و گشنيز سبز و كاسني سبز ضماد نم               

گويند كه تخم خشخاش سياه و بهدانه و دوغ ترش و تخم فبق بستاني و غوره اكالً وكافور و جـرادة كـدو و گـالب و                         

 و بعضي ماءالشعير بر اشياي ترش      است الثعلب و آب بيد و آب خرفه و سركه شرباً و طالء نافع             آب كاسني و آب عنب    
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دهند و يا ماءالشعير بنوشانند و بعد از چهار سـاعت سـكنجبين              ق عروق و تخشين جرم كبد مي      قابض به خوف تضيي   

شكري يا رماني به آب سرد بدهند و اگر به اصالح نيايد آب كاسني بـه قـرص كـافور و آبـي كـه انـدر آن زرشـك و                     

و به شربت بزوري و شـربت       تمرهندي تر كرده صاف نموده باشند با شربت نيلوفر دهند و آنجا كه سده مفهوم گردد                 

دينار و مغز فلوس بايد گشاد و آن جا كه طبع نرم بود قرص طباشير قابض با رب به و سيب دهند و شربت حمـاض                          

 و در اين مرض غذاي قابض نبايد داد كه مضرست خاصةً اگر خوف سـده بـود مگـر                     است درين صورت سخت موافق   

هرگاه طبع نرم بود و به قبض حاجت افتد ماش و برنج بريـان بـا                مزورة زرشك و آب انار كه به جگر مفيدست ليكن           

زرشك و سماق پخته توان داد و اگر طبع قبض بود بهر غذا مزورات كـه از زرشـك و تمرهنـدي و ماننـد آن پختـه                            

گام باشند اختيار نمايند واال به مزورة ماش و اسفاناخ غذا سازند و تا ممكن باشد از خوردن گوشت احتراز كنند و هن                     

 جـالينوس گفتـه سزاوارسـت كـه حفـظ كبـد در              اقوال مهره ضرورت گوشت بچة مرغ يا حلوان اصالح نموده بدهند          

الترطيب نمايند بهر آنكه از ضعف آن مفضي به سوي سوءالقنيه و استسقا امن نيـست و                  استعمال مبرد مرطب مفرط   

  است ترين اشيا كه در آن اين قوت        باشد و موافق   ها در آن و بالجمله در ادوية آن قوت انضاج و جال            نه از حدوث سده   

ماءالشعيرست كه در آن تخم كاسني و زرشك داخل كرده پخته باشند كه آن جامع انضاج و جال و تفتيح و تليين و                       

تقويت جگر است و جميع اين خصال در كاسني بستاني صرف نيز موجودست و هر قدر تلخ باشـد در تفتـيح سـدد                        

 ضماد به صحت تجربة ما رسيده صندل سرخ صندل سفيد هر واحد اوقيه افسنتين ربع اوقيه كـافور                   تر بود و اين    بالغ

به مقداري كه بوي او غالب آيد باريك سائيده به قيروطي روغن گل آميخته ضماد نمايند و هرگاه در آن طبيعت نرم               

حليـل گـردد بـه گوشـت دراج و          باشد سفرجل و گل سرخ پخته سوده بر شكم نهند و هرگاه قوت ضـعيف و ارواح ت                 

 نوشته واجب بوعلي سينا    از گوشت پرهيز كنند      و اگر تب باشد   حمالن و گوساله به آب غوره و آب زرشك غذا سازند            

 كه تلطيف در تبريد جگر كنند و مبالغه به غايت ننمايند و در آن از ارخاي شديد به مرطبات مائي و از احداث                        است

 تخدير بالغ حذر كنند و بايد كه مبردات او جامع تبريد و جال و تفتـيح و تنفيـذ غـذا و                       ها به مبردات غليظ و از      سده

ست و كاسني بري و بستاني درين معني به غايت نافع            ا  قبض مقوي غيرتكثير باشند و در ماءالشعير همه اين خصال         
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ض معتدل مقبول بـالغ در      بهر آنكه مزاج او به سوي برودت مفرط نيست و در آن مرارت مفتح غيرمسخن است و قب                 

خورند و خصوصاً به گشنيز تر و خشك و گاهي بـه   منفعت اوست و مضر كبد بارد هم نيست و گاهي جوش كرده مي   

ها در كبد محسوس گردد       و ايضاً تمرهندي را و چون سده        است كنند و زرشك را نيز خاصيت عظيم       سركه تناول مي  

ها نمايد از هر دو جهـت و آن          بستاني اضافه نمايند كه آن تفتيح سده      نفع يابند اگر آب كرفس به آب كاسني بري و           

كند اين است كه بگيرنـد آب كاسـني و آب كـاكنج و               النفوذ است و كذلك سكنجبين و از آنچه نفع به اين مي            سريع

ختـه  الثعلب هر واحد دو اوقيه آب گشنيز تر و آب باديان هـر واحـد يـك نـيم درم و نـيم درم زعفـران آمي                           آب عنب 

كنـد و از آنچـه نفـع         نوشند و تعديل حـرارت كبـد مـي         بنوشند و گاهي روغن گل جيد و روغن تفاح به آب سرد مي            

كند سوءمزاج حار جگر را اين است كه اسپغول دو مثقال به شكر طبرزد و آب سـرد بخورنـد و ايـضاً مـاءالقرع و                           مي

ر و عـصارة گـل سـرخ تـازه بنوشـند و چـون تـب نباشـد                   ماءالخيار و و آب انار و دوغ گاؤ و آب سيب و امرود و فرفي              

ماءالجبن به سكنجبين هر روز با سه درم هليله زرد و يك درم لك مغسول و نيم درم تخم كرفس بنوشـند و چـون                         

دو هفته از شرب آن فارغ شوند شير شتر بنوشند از يك رطل تا دو رطل و در آن ادوية مـدرة مفتحـة منفـذه مثـل                            

افتـد بـه مثـل فقـاح اذخـر و            فث يا از تخم كاسني و تخم كشوث داخل كنند و گاهي احتياج مي             اندكي از عصارة غا   

دارم از آن مـذهب      گاهي حاجت به نوشيدن مخدرات و معاجين افيونيه و بنجيه و فلونيا افتد و من آن را مكروه مـي                   

كنـد آن را قـرص        نهار و نفع مي    كند نوشيدن آب بسيار سرد بر      يافته نشده و جوان قوي را در گرما گاهي كفايت مي          

 بگيرند گل بيد گل نيلوفر هر واحد ده درم           است طباشير و قرص زرشك بارد و قرص كافور از اقراص نافعه اين قرص            

كننـد و    گل سرخ دوازده درم كافور دو درم و نيم صندل سرخ و لك مغسول به افاويه چنانچـه صـبر را مغـسول مـي                        

درم ريوند پنج درم گل قبرسي و مصطكي و پرسياوشان هـر واحـد سـه درم در    فوفل هر يك هشت درم زعفران سه        

الثعلـب بـا     الثعلب و آب كاسني سرشته قرص سازند هر قرص يك مثقال و هر روز يك قـرص بـه آب عنـب                      آب عنب 

رد كند آن را ضمادات به اين صفت بگيرند برگ خرفه و سائيده روغن گل آميزند و س                 كاسني بخورند و گاهي نفع مي     

كرده ضماد نمايند و يا بگيرند صندل يك اوقيه فوفل و بنفشه هر واحد نيم اوقيه و گل سرخ يك نيم اوقيه زعفـران                        
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نيم اوقيه و افسنتين ربع اوقيه و كافور دو درم به قيروطي روغن بيد آميخته و بر برگ كدو يا برگ حماض يـا بـرگ                          

رد مثل عصارة كدو و خيار و سائر آنچه در مشروبات مذكور شد چغندر ماليده ضماد كنند و گاهي به عصارات بقول با 

كنند و گـاهي چيـزي ازجـنس صـندل و فوفـل و               در آن آرد جو با آرد عدس آميخته و روغن گل انداخته ضماد مي             

هاي فواكه خوشبو داخل كرده شـود و گـاهي           نمايند و بعيد نيست كه در آن چيزي از عطريات و آب            كافور داخل مي  

دهند مثل ماءالشعيرست و سـالقات بقـول مـذكوره و             اغذيه كه ايشان را مي     و اما ريزند   سوسن بر آن مي      مي اندك از 

نفس آن بقول مطبوخ و كاسني مطبوخ به گشنيز تر و كاهو و چغنـدر مطبـوخ و دوغ تـرش و آب جغـرات و لحـوم                            

ها نكند و سـيب و       ض نيفزايد و توليد سده    حلزونات و از فواكه زعرور و به و امرودست و در اين كثرت نكنند تا در قب                

انار ميخوش و غورة ترش و قبض اين بدانچه در آن تليين باشد بشكنند و توت شامي و ريباس بـه گـشنيز و سـركه                          

متخذ به آب انار و اناردانه قبل طعام و بعد او خربزه كه بسيار شيرين نباشد السيما بطبيخ رقي و فلسطيني و هندي                       

 كه تناول او متـصل ننماينـد بهـر آنكـه در آن خـوف                 است ادويه كه در آن با تبريد قبض باشد واجب        و آنچه از اين     

احداث سده است و باك نيست در خربزه صلب اندك و انگور كه در آن صالبت لحم و قلت حالوت باشـد و از انگـور                          

ه و عدسية ترش و غيرترش و بعضي        كند ايشان را اغذية ماشيه و قطفيه و قرعيه و اسفاناخي           ميخوش خاصةً و نفع مي    

دهند و بايد كه مائل به ترشي باشد و در فندق تسخين بسيار نيست و آن فتاح سدد                   مردم ايشان را رخصت مويز مي     

كند ايـشان را مـاهي كوچـك          نفع مي  و از لحوم  باشد مخلوط سازند     جيدالغذاست پس بايد كه آنچه در آن تبريد مي        

االنهـضام   كه و معصوصات و قريصات متخذ از لحوم لطيف مثل لحم جدي و طير خفيف              مطبوخ به اسفيدباج يا به سر     

كند ايشان را بطون طيرآب و بط و ماكيان ترش كـرده و              مثل لحم كبك و در شأن غيرمفرط فربه و فاخته و نفع مي            

م بـز نـر و بـز    كند ايشان را كبد و طحال و قلب و لحوم غليظه مثل لحو  كذلك لحوم گنجشك ترش كرده و ضرر مي       

المعده والهضم از ايـشان و       يابند كسان قوي   كوهي و حيوانات عصبية صلب لحم و اما از لحم بقر جوان قريص نفع مي              

بايد كه از بيضه كه صلب پخته باشند و از وسومات مفرط اجتناب نمايند و شراب بسيار مضرست مگر آنكه به سـبب              

 گويـد كـه هرگـاه كبـد را     مجوسـي  رقيق مائل به سفيدي بنوشند عادت يا ضعف هضم از آن چاره نباشد پس اندك     
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مرض از سوءمزاج حار عارض شود ابتدا به فصد باسليق از دست راست نماينـد اگـر سـن و قـوت و زمانـه و غيـرآن                            

مساعد باشند و حسب حاجت اخراج خون نمايند و ماءالفواكه و هليلـه زرد و لـبالب بـه شـكر و فلـوس خيارشـنبر                          

عد از آن سكنجبين به آب كاسني صباح بياشامند و بعد يك ساعت ماءالشعير به شكر بدهند و بر جگر به                     بنوشند و ب  

العالم و آب جرادة كدو و روغـن         ضماد صندلين و به قيروطي معمول به آب كاسني و آب خرفه و آب كاهو و آب حي                 

 كاسـني و آب كـشوث و سـكنجبين          گل و موم سفيد تضميد كنند پس اگر اصالح نيايد قرص طباشير ملين بـه آب               

بدهند و اگر حرارت از اين تسكين نيابد قرص كافور به ماءالقرع و آب كاسني دهند و ايضاً ماءالجبن در اول روز و در                        

دوم دو ثلث رطل و در سوم ده اوقيه بدهند و هر روز دو اوقيه زياده كنند تا آنكه در پنج روز به يك رطل و در هفت                       

 ثلث برسد وليكن بز جوان غيربعيد به والدت و نه قريب از آن باشد و علف او گشنيز خشك و تر و روز به يك رطل و

كاسني و آرد جو و برگ كاهو و مانند آن باشد پس اگر صالح يابد بـر ايـن مـداومت نماينـد واال شـير شـتر از ناقـه                               

يه دهند و هر روز دو اوقيه تـا هفـت           الجسم نوسن معتلف به علف مذكور بدهند و از آن در اول روز هشت اوق               صحيح

روز به اين سفوف افزايند هليلة زرد ده درم لك مغسول گل سرخ طباشير هر واحد پنج درم ريونـد چينـي سـه درم                         

باديان انيسون هر واحد دو درم همه را باريك سائيده از سه درم تا چهار درم با شير مع پنج درم شكر طبرزد بدهند                        

اهند در هر شربت سفوف چهاردانگ بنفشه ريحاني اضافه كنند و غذا برين زيربـاج بچـه مـرغ                   و اگر اسهال زياده خو    

نمايند پس اگر حرارت قوي باشد دادن دوغ گاؤ بـه قـرص طباشـير و قـرص كـافور بـه       و انار و سيب امتصاص      باشد  

الثعلـب و     آب عنب  العالم و  حسب قوت حرارت و ضعف آن باك ندارد و تضميد كبد به صندلين و گل سرخ و آب حي                  

آب خرفه و آب گشنيز تر و آب برگ انگور وآب گل سرخ مفرد و مركب بعد از آنكه قدري از مصطكي و سنبل بـراي                          

 صـندل سـفيد      اسـت  حفظ قوت كبد از تحليل آميخته باشند به عمل آرند و اين ضماد مرض كبد از حرارت را نافع                  

بنفشه هر واحد سه درم فوفل گل ارمني هر واحد دو درم كافور             پنج درم گل سرخ مثل او صندل سرخ نه درم نيلوفر            

مصطكي ساذج هندي هر واحد يك درم باريك سائيده موم به روغن گل يا روغن آس يا روغن بيد يـا روغـن نيلـوفر                       

هر واحد به قدر حاجت گداخته بر آن ادويه انداخته بر كبد ضماد نمايند و اين ضماد نيز نافع صـندل سـفيد چهـار                         
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م فوفل مثل او صندل سرخ گل سرخ هر واحد شش درم آرد جو پنج درم كافور نـيم درم باريـك سـائيده بـه آب                           در

الثعلب و آب خرفه و آب گشنيز تر بر كبد ضماد كنند و ايـن ضـماد نيـز حـرارت                      العالم و آب عنب    كاسني و آب حي   

 و نيلوفر و بيخ خطمي هر واحـد سـه           جگر را مفيدست بگيرند صندل سرخ پنج درم صندل سفيد و بنفشه و آرد جو              

درم گل سرخ چهاردرم كافور زعفران هر واحد نيم درم باريك سائيده به روغن گـل يـا روغـن نيلـوفر مـوم بـه قـدر                            

 گل سرخ شش درم تخم       است حاجت گداخته حل كرده بر جگر ضماد نمايند و اين قرص نافع اوجاع كبد از حرارت               

 كشوث مغز تخم بادرنگ مغز تخـم كـدو هـر واحـد سـه درم صـندل سـفيد                     خرفه مغز تخم خيار تخم كاسني تخم      

طباشير هر واحد يك درم ريوند چيني باديان هر واحد دو درم لك مغسول چهار درم زعفران عصارة غافث هر واحـد                      

يك درم همه را باريك سائيده به آب كاسني سرشته به قدر مثقال قرص سازند و با سـكنجبين و آب كاسـني سـرد                         

 بگيرند گل سرخ چهار درم زرشك سه درم تخم كاسني تخم كشوث هر واحد دو درم و نيم لك                    و ايضاً ه بخورند   كرد

السوس هر واحد يك درم طباشير مغز تخم بادرنگ مغز تخم خربزه مغز تخم خيار هر واحـد دو درم          ريوند چيني رب  

ال قرص سازند و به سكنجبين و گالب بخورند         زعفران نيم درم ادويه را باريك سائيده به آب كاسني به وزن يك مثق             

با حرارت كبد سرفه باشد بايد كه درين قرص قدري از صـمغ عربـي و كتيـرا و نـشاسته هـر واحـد يـك درم                            و اگر   

السوس دو درم زياده كنند و به جالب يا شربت نيلوفر يا شربت بنفشه بخورنـد و غـذا اگـر تـب و سـرفه نباشـد                             رب

 يا به آب حصرم يا به آب ترنج كه در آن دارچيني و گشنيز و اندكي سنبل و نعنـاع انداختـه                 زيرباج بچة مرغ يا تيهو    

هاربا غذا سازند و از اطعمه كه در آن توابل حاره باشد مثل سير و پياز و فلفل و كرويا و  باشند بدهند و سكباج ماهي    

 تب باشد و غذا مزورات با زيـت مغـسول و            خولنجان داخل باشد و جميع اشياي حاره و حريفه اجتناب نمايند و اگر            

 در اينجا سعال باشد مزوره معمول به ماش و كدو يا اسفاناخ يا قطف يـا                 و اگر روغن بادام شيرين و ماءالشعير بدهند       

خبازي و مانند آن سازند و اگر طبيعت نرم باشد بايد كه قرص طباشير قابض به بعض اشربة قابضه مثل شربت به يـا                  

يا شربت آس بدهند و تضميد شكم به اضمدة مبردة ممكنه مثل اين ضماد كنند گل سـرخ صـندلين                    شربت ريباس   

الراعـي و آب لـف انگـور و          فوفل گلنار گل ارمني رامك زريره طلع مساوي باريك سائيده به آب بارتنگ و آب عـصي                
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 و سماق و عصارة زرشك و مانند مانند آن سرشته به كار برند و به اغذية قابضه مثل مزورة معموله به خرفه و حماض 

 گويد كه هرگاه جگـر را سـوءمزاج حـار عـارض شـود ماءالـشعير و آب بقـول بـارد مثـل آب                          مسيحيآن غذا سازند    

الثعلب و كاسني و خرفه و سكنجبين بدهند و تضميد كبد به صندلين و گل سـرخ و كـافور و گـالب و آب آس      عنب

ه نيم گرم شود تبديل نمايند و آب انار و ربوب بارد مثل رب غوره و رب                 در خرقة كتان آغشته بر موضع كنند و هرگا        

ريباس و رب ترنج بنوشانند و اين قرص زرشك بدهند عصارة زرشك ده درم تخم كاسني مغز تخم خيار تخم خرفـه                      

 بـه   هر واحد سه درم گل سرخ دو درم ريوند يك درم سنبل نيم درم اقراص سازند هر قرص يك مثقال و يكي از آن                       

حاجت تليين طبيعت افتد به طبيخ آلو و تمرهندي يا ترنجبين و خيارشنبر و اگر سكنجبين شكري و آب انار بدهند 

ها و شراب و اغذية حاره و اطعمة قويه و هر چه در آن مـرارت و حرافـت باشـد تـرك نماينـد و آب                            كنند و شيريني  

و بقله يماني و قطف و اسفاناخ غذا سـازند و اقـوي از              كشك و كشك بنفشه و بقول بارده مسلوق به سركه مثل كاهو             

تر از اين گوشت دراج و ماكيـان          و قوي   است اين بيضة مسلوق به سركه و مطيب به گشنيز تر و خشك و روغن بادام              

 و از خارج به شكوفة انگـور و          است  و از فواكه كه انار و سيب و به و امرود و انگور سفيد رقيق                است و ماهي رضراضي  

 سـعيد الطيب در ضـماد آميزنـد         سرخ و آس تر ضماد نمايند و اندكي روغن سفرجل و ساذج و مصطكي و سنبل                گل

گويد كه عالج سوءمزاج كبد حار به شرب ماءالشعير و استعمال سكنجبين رماني به آب سرد و نوشيدن شـيرة تخـم               

نند و اگر حرارت ساكن نـشود و قـرص          خرفه و آب انار به سكنجبين و خوردن آب تمرهندي و آلو بخارا به جالب ك               

العـالم نماينـد     طباشير به آب كاسني و قرص كافور به ماءالقرع دهند و تبريد كبد به ضماد صندل و گالب و آب حي                    

غذا سرد مثل كاهو و خرفه و كاسني و مزورة غوره دهند و اگر قوت ضعيف گردد به چـوزة مـرغ بـه آب انـار يـا آب                              

بع سوءمزاج سعال باشد ماءالـشعير بـه روغـن بـادام بياشـامند و لعـاب بهدانـه بـه شـربت                       حصرم غذا سازند و اگر تا     

خشخاش بنوشند و غذا مزورة ماش دهند و اگر تابع سوءمزاج تب باشد باسليق از دست راست گشايند و اخراج خون    

ماده   سوءمزاج حار بي   نويسند كه اگر    مي ايالقي و   سيدحسب مساعدت قوت و سن و زمان نمايند و تبريد مزاج كنند             

الثعلب  باشد تدبير مزاج بايد كرد به اشربة بارده مثل ماءالشعير و ماءالقرع و سكنجبين ساده و آب گشنيز و آب عنب                    
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و شربت غوره و شربت ترنج و اسپغول و شكر در آب انار ترش و دوغ ترش صاف كرده و كـشكاب بـه آب انـار تـرش                             

بود سود دارد و ماءالشعير سرطاني و طباشـير در آب سـرد و آب خرفـه بـا                   آميخته كسي را كه حرارت سخت غالب        

سكنجبين و شربت ريباس و مانند آن موافق بود و اين قرص زرشك بارد جگر گرم را سـود دارد و نـسخة او همـĤن                          

 و وزن گـل      است است كه در قول مسيحي گذشت مگر مغز تخم كدو سه درم طباشير پنج درم عوض ريوند و سنبل                  

با سوءمزاج سده و اگر الثعلب و شكر  خ پنج درم مرقوم شربتي دو مثقال به سكنجبين يا به آب كاسني و آب عنبسر

باشد يك درم باديان در اين قرص زياده كنند و اين قرص كافور با دوغ بدهند گل سرخ طباشير صـندل سـفيد هـر                         

درم كتيرا يك درم كافور دو دانـگ تـا نـيم    يك سه درم تخم كاسني تخم خرفه مغز تخم كدو تخم كاهو هر يك دو      

طبع نرم باشد اين قرص طباشير قـابض بـا رب بـه يـا آب كـشكاب كـه از       و اگر مثقال قرص سازند هر يك سه درم      

پوست جو پخته باشند بدهند تخم حماض گل سرخ طباشير زرشك منقي هر يك پنج درم لك مغسول ريوند چيني 

 مريض را سرفه باشد در اين قرص صمغ كتيرا نـشاسته هـر واحـد يـك درم                   گرو ا هر يك يك درم زعفران نيم درم        

السوس دو درم زياده كنند و با شربت بنفشه بدهند و قرص ديگـر در قـول بـوعلي سـينا گذشـت و ضـمادات از                            رب

 طبع نـرم باشـد      و اگر صندل و آب برگ خرفه و آب كاهو و آب كدو و آب برگ مورد و موم صاف و روغن گل سازند                       

ادويه قابض در آن افزايند و آب خيار بادرنگ و آب كدو بگيرنـد و خطمـي خـشك سـائيده بـسرشند و روغـن گـل                            

چكانيده بنهند و اسپغول به گالب تر كنند و روغن چكانيده برنهند و غذا از گوشت دراج و بزغالـه و گوسـاله بـه آب               

اخ و برگ چغندر به انـدك گـشنيز تـر پختـه و              غوره و آب زرشك دهند و كسي را كه تب باشد لحم نتوان داد اسفان              

سركه و گشنيز خشك آميخته سود دارد و از فواكه آلو بخارا و ريباس و توت شامي و مانند آن دهند و هر چه قابض                         

 گويد كه عالجش تبريد كبد به اشربه و اغذية باردست و هر صـباح جـالب از   محمد ابن الياسبود بسيار نبايد خورد    

درم آلو بخارا ده عدد تمرهندي و شكر سفيد هر يك ده درم يـا تـرنجبين دو درم بنوشـانند و غـذا                        تخم كاسني سه    

ماءالشعير كه در آن سه درم تخم كاسني پخته باشند بدهند اگر به آن تب باشد و اگر تب نبود مزوره از زرشـك بـه                          

ادام دهند و گوشت بچة مرغ اگر ضعف باشد و يا شيرة بادام و شكر يا از تمرهندي يا از اناردانه يا از آب ليمو به مغز ب
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هر صبح سكنجبين ساده ده درم به آب كاسني بيست درم ويا آب هندوانه سي درم و شكر سـفيده ده درم و يـا آب                          

 به آن قبض شكم باشد تليين طبع به مطبوخ فواكه يا تـرنجبين              و اگر خيار بيست درم با شكر سفيد ده درم بنوشند          

كنـد آن را قـرص        تضميد كبد به صندلين و آب كاسني و آب خرفه و آب كدو نمايند و نفع مي                 و شيرخشت كنند و   

طباشير ملين يك مثقال به سكنجبين ساده ده درم و آب كاسني بيـست درم يـا قـرص كـافور يـك مثقـال بـه آب            

نيلـوفر و بنفـشه و       نوشته كه تبريد به اشربة مثل شربت         خجندي  است كاسني بيست درم و تناول كاهو و خيار نافع        

سكنجبين شكري شربت غوره و شربت حماض به لعاب اسپغول و شربت ريباس و مانند آن به شيره تخم خيـارين و                      

الثعلب نمايند و از اغذيه ماءالشعير به تمرهنـدي يـا آب             تخم خرفه به ماءالخيار يا ماءالقرح يا آب كاسني يا آب عنب           

 گويد تبديل مزاج حار بـه مبـردات مقويـه مثـل             خضر شفتالو و امثال آن دهند       انار يا زرشك به مغز بادام و از فواكه        

زرشك و صندل و گل سرخ و طباشير و آب كاسني به شكر نمايند و گاهي ضرورت به نوشيدن شيرة تخم خرفه بـه                        

دل و گـالب    افتد و اضمدة مبرده به صن      شربت انارين و خوردن خميرة ورد به شكر مكرر به آب نيلوفر و آب نارنج مي               

و اغذية مثل رمانيه به غير كوفتن تخم او و حصرميه و زرشكيه و عدسيه و ماءالشعير به سركه يا بـه زرشـك تـرش                          

كرده و از بقول كاسني و كاهو و گشنيز تر و اسفاناخ به كار برند و مص انار و ترشـي تـرنج و سـكنجبين سـاده نفـع                        

 مـسكن سـازند و آب در         شـمال  ر تابستان باشد در مواضع مهـب      كند و از هر چه مسخن باشد اجتناب كنند و اگ           مي

مكان بسيار ريزند و به فواكه خوشبو سرد آرايش مجلس كنند و اگر احتياج تليين افتد به مثل آب نقوع آلو بخـارا و                        

ل و  مشمش به شكر شيرين كرده بايد نمود و در نقوع گل نسرين و نيلوفر تازه اندازند و تضميد كبد به گالب و صند                      

 گفته كه عالج سوءمزاج حار كبد اگر قوت اطاعت كند فـصد و تبريـد كبدسـت و تبريـد                     طبريقرص صندل نمايند    

بردو وجه بود يا آنچه به جگر رسد از غذا باشد يا دوا اگر صاحب او احتمـال خـوردن دوا و غـذاي بـارد كنـد و اگـر                               

ذيه به اشياي بارد و خوردن ادوية بارد باشد عدول از آن احتمال او به سبب فساد در معده نباشد و معدة او مانع از تغ

به سوي تضميد كبد به چيزي كه مقوي اندك و معطر و مبرد آن بود بايد كرد بالجمله اگر تب نباشد اغذيـة متخـذ                         

به آب غوره و سماق و زرشك و حماضيه و ريباسيه به چوزة مرغ رطب سرد كرده بخورند و اگر كبد متحمل امتالي                       
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 او يك بار نباشد تغريق غذا نمايند و اگر تب باشد بر مزورات زرشك و حماض و آب حـصرم و غيـره زيـادت                          صاحب

نكنند و از آنچه بر سبيل دوا دهند ماءالشعير به سكنجبين ساده است اگر سرفه نباشد و نه در حلق خشونت و نه در    

پزند و بعض اطبـا      گاهي عناب و سپستان مي    معده سبب مانع بود و گاهي به ماءالشعير جماز خشك و طلع خشك و               

نمايند و جميع اهل عـراق در عـالج ايـن بـه ماءالـشعير امـر                  در آب كاسني بستاني يا بري مروق كرده جو طبخ مي          

نمايند و آنچه    كنند و از اين به سوي اشياي قباضة حامضة به خوف تضييق عروق و خشونت جرم كبد عدول نمي                   مي

 ابومـاهر اوات او به سكنجبين و آب حصرم و شربت ريباس و رب حماض و مانند آن اسـت                   مختار اهل بصره است مد    

به توسط ميان اين هر دو طريق ايما نموده پس آب كاسني و طرخشقوق به سـكنجبين سـاده بنوشـند و اگـر ايـن                          

 تخـم   كفايت نكند اين قرص بخورند گل سرخ تخم خرفه طباشير تخم كاسني تخم كشوث عـصارة انبربـاريس مغـز                   

خيار تخم بادرنگ نشاسته صمغ عربي اجزاي مساوي و مختلف به حسب حاجت پس زياده كنند آن را كه حاجت به                     

كنند هرگاه مرد جوان و قوت       سوي او بيشتر باشد و كم كنند به حسب قلت آن و گاهي در آن اندك كافور زياده مي                  

گ اسپغول و برگ بارتنگ و برگ آس تـر و آب سـيب              الراعي و بر   كنند برگ عصي   صالح باشد و از آنچه ضماد آن مي       

القوه بود   اشتها ضعيف  كنند چون انسان كم     همه راجع كرده بر كبد حار ضماد نمايند و گاهي ضماد مي             است ميخوش

نمك و اگر با آن اسهال باشـد بـدل ماءالـشعير آب سـويق شـعير و بـدل آب         بدانچه مذكور شد مع كبك بغدادي بي      

اده و رب سيب ساده و رب حصرم و مزورة رمانيه و سماقيه دهند و ايـن ضـماد نماينـد گـل                       كاسني رب سفرجل س   

سرخ سه درم پوست به خوشبو پنج درم آس رطـب سـه درم قـسب سـفيد دو درم كعـك خـشك بريـان سـه درم                             

ده الزريره دو درم همه را باريك سائيده به آب سفرجل مدقوق مع پوست سرشته پارچه بر هيئـت كبـد تراشـي                      قصب

بدان آغشته بر كبد گذارند و اگر تب و اسهال به سوءمزاج حار باشد نظر به اعراض تب نماينـد و اسـتدالل از آن بـر                           

جوهر او كنند و در تدبير آنچه مقابل سبب موجب تب باشد زياده نمايند بعده نظر كنند به سوي نوع اسـهال اگـر از            

 و اگر مخالف سبب موجب تب بود از نوع جوهر كبد باشد نوع سبب موجب تب باشد مداوات آن سبب مداوات اوست  

پس در ضماد و دوا و غذا آنچه قاطع سبب اسهال باشد زياده كنند مثالش اين است كه اگر در اسهال خون يا چيزي               
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كنند گل ارمني و قبرسي و مختـوم و كهربـا و ريونـد و ماننـد آن زيـاده                     غسالة لحم تازه آيد در آنچه عالج بدان مي        

ند و در ضماد هرسه طين مذكور و طين قيموليا و طراثيث و امثال آن افزايند و بايد كه در عالج اصالح كبد حـار                         كن

دهند كه پوست سفرجل در روغـن گـل جوشـانيده            ها داخل نكنند و حرانيان راي مي       به دوا و ضماد چيزي از روغن      

د آنچه جالينوس راي داده كه ارخاي جوهر كبـد بـه            ده استعمال كنند و اين راي ابوماهر نيست بهر آنكه او راي مي           

چيزي از ادهان نبايد كرد و اگر ضرورت افتد به سوي آنها براي تسكين درد بدان اشـياي خوشـبو بـارد قـابض ضـم                          

دهند از برگ كاسني خـشك كـرده و بـرگ طرخـشقوق و               نمايند و اهل جندنشاپور سفوف براي كبد حار ترتيب مي         

نمايند كه آن را سفوف كرده بـر آن سـكنجبين سـفرجلي بنوشـند و                 لثعلب خشك و امر مي    ا تخم خرفه و برگ عنب    

الثعلب و برگ و شاخ و گل و بيخ و حب او حل كرده و من                 كنند به صندل سفيد در آب كاسني و آب عنب          ضماد مي 

  است كبد حار را صالح   كند و جميع امراض      كنانم و نفع بين عاجل مي      نوشانم و ضماد بدان مي     آن را با سكنجبين مي    

  الثعلب و كاسني و طرخشقوق و زرشك عنب

  عالج امراض كبد از سوءمزاج بارد

و آن ضعف جگر و وجع كبد و سوءالقنيه و استسقاست بهر تسخين كبد معاجين حـار همچـون فالسـفه و اطريفـل                        

شانيده گلقنـد عـسلي داخـل       الثعلب با گلقند عسلي و باديان انيسون مصطكي جو         كبير بخورند و مطبوخ باديان عنب     

 طبـيخ نـانخواه و كمـون و          و ايضاً  كرده بنوشند و اگر مرض قوي باشد همراه سكنجبين بزوري و قرص لك بياشامند             

انيسون و ماءاالصول و شربت اصول نوشيدن نافع و يا دواءالكركم نه ماشه با عرق باديان نه توله بخورند و از سنبل و                       

به گالب و يا افسنتين و سنبل و اذخر و قسط و سليخه و گل سـرخ و زعفـران بـا روغـن                        بابونه و اذخر ضماد نمايند      

سوسن و ناردين آميخته بر جگر ضماد كنند و اغذية گرم مثل ماكيان و گنجشك و دراج و تيهو بريان و مطبـوخ بـه     

نخواه و كرافس و زرنب و      نخود و زيره و شبت و دارچيني و خولنجان با نان دهند و ديگر معدالت مقوية حاره مثل نا                  

السوس و ريوند و مـويز و سـاذج هنـدي و دارچينـي و قرنفـل                  صعتر و زوفاي خشك و فقاح اذخر و نارمشك و اصل          

الزريره و غافث و عصارة آن و حب بلسان و قرفه و جوزبوا و الدن               الغار و قصب   بادرنجبويه و حبةالخضرا و زرنباد و حب      
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ته و فندق اكالً و اذخر و ساذج و سنبل و سعد و مصطكي و زعفـران و عـود و حلبـه و        و قاقله و بسباسه و بادام و پس       

قسط و وج و افسنتين و عصارة آن و اشنه و اظفارالطيب و لك اكالً و ضماداً و عرق دارچيني شرباً و آنچـه در عـالج                           

كنـد   فرمايد از آنچه نفـع مـي       يالرئيس م  شيخاقوال حذاق   امراض كبد از سوءمزاج بارد رطب مادي بيايد به كار برند            

گردد بـارد كبـد بـه خـوردن          صاحبان مزاج بارد كبد را شربت افسنتين به سكنجبين عسلي است و گاهي منتفع مي              

يابند به استعمال شير ناقـة        و كذلك نفع مي     است قرص افسنتين وقت خواب شب و بزور مسخنه معروفه شديدالنفع         

 شكرالعشر كه اين تعديل جگر و اخراج اخالط بارد به اسهال و ادرار و تفتيح سده                 اعرابي نه غير با پنج درم تا ده درم        

تر از اين آن است كه وقت خواب دواءالكركم يا دواءاللك يا اثاناسيا يا دواءالقسط و زنجبيـل مربـي بـه                       كند و قوي   مي

پس خمـر بـرآن بنوشـند واز        آب كرفس قرص قسط و لك استعمال نمايند و بر نهار غافث و اسارون دو درم بخورند                  

تـر از ايـن آن       مطبوخات مطبوخ قسط و افسنتين به روغن بادام شيرين دو درم و روغن پسته دو درم بنوشند و قوي                  

 اين مطبـوخ بگيرنـد باديـان تخـم           و ايضاً  است كه به روغن ناردين و روغن بادام تلخ و روغن بيدانجير آن را بنوشند              

م پوست بيخ كرفس پوست بيخ باديان هر يك ده درم حشيش غافث افسنتين  كرفس انيسون مصطكي هر يك دو در      

الزريره قسط شيرين و تلخ ريوند هر يك سه درم فقـاح اذخـر چهـار درم در چهـار                     رومي هر يك پنج درم لك قصب      

و درم  رطل آب بجوشانند تا نصف بماند هر روز چهار اوقيه از آن به روغن پسته يك نيم درم و روغن بادام شـيرين د                       

كند ايشان را تضميد به اضـمدة حـاره و مـراهم حـاره مثـل مـرهم اصـطمخيقون و ضـماد                        بنوشند و گاهي نفع مي    

الطيب و ناردين و وج و حلبـه و ماننـد آن و              الملك و ضماد متخذ از مثل قسط تلخ و سنبل          فيلفريوس با ضماد اكليل   

لطيـب بـيخ سوسـن گـل سـرخ مـساوي در روغـن               ا الملك سنبل  اين ضماد جيدست اشنه انبرباريس مصطكي اكليل      

 فقاح اذخر حب بلسان مصطكي قردمانا حمامه هر واحد سه           و ايضاً مصطكي پخته صبح و شام نيم گرم ضماد نمايند          

الطيـب سـليخه هـر واحـد دو درخـم ايرسـا بـرگ                درخم صبر افسنتين فقاح افسنتين هر واحد شش درخم سـنبل          

 و چهار درخم و صمغ بطم كندر هر واحد دوازده درخم مـوم يـك نـيم           مرزنجوش هر واحد هشت درخم اشق بيست      

 حماما اوقيه حب بلسان مقل قردمانا حنا مر كندر زعفران هر واحد يـك نـيم                  و ايضاً  رطل روغن حنا به قدر سرشتن     
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د و  اوقيه سنبل شامي دو اوقيه صمغ بطم شش اوقيه كندر ومقل را در شراب حل كنند و زعفران را در آن حل سازن                      

صمغ بطم در روغن ناردين بگذارند و ادوية خشك را سائيده بـدان شـراب و روغـن آميزنـد و انـدكي مـوم گداختـه                           

 بگيرند سفرجل آردجو و موم و مغز ساق گوساله و روغن گل و افسنتين و حنا و سنبل                    و ايضاً  بياميزند و ضماد كنند   

االنباط و مقدار حار و بارد از آن به قـدر حاجـت مقـرر                كو زعفران و اسارون و ايرسا و قرنفل و اشق و مصطكي و عل             

 مغز نان گرم در شراب و در حنديقون ثريد كرده و لحوم خفيفـه از لحـم عـصافير و                     و اما اغذيه  كنند و مرهم سازند     

ز به  قنابر و دراج و كبك و بطون اوز و خصوصاً همه اينها بريان و قاليا مبرز و كرنب مطبوخ در آب به سه طبخ و مبر                         

ابازير مسخنه مثل دارچيني و فلفل و كمون و مانند آن و بر آن سداب مرغابي قطع كرده و احـساء متخـذ بـه مثـل                           

اند كـه    كنند و بعضي گفته    حلبه و لبوب حاره بخورند و گاهي در اغذية ايشان كاسني و خصوصاً بسيار تلخ داخل مي                

  است  نقل از فواكه و مانندآن مثل شاه بلوط        و اما اب نيست    و نزد من اين صو      است جاورس شديدالطبخ ايشان را نافع    

اند كه از پسته و بادام به سبب ثقل اينها بر معده اجتناب بايد كرد به سـوي                   و مويز فربه و پسته خاصه و بعضي گفته        

ه رطـب و     و از شير و ماهي و فواكـ         است قول او در پسته التفات نشايدكرد و لحم حلزون خصوصاً مبرز ايشان را نافع             

 گويد كه هرگاه كبد را مرض از سوءمزاج بارد عـارض شـود بايـد كـه آن را                    صاحب كامل لحوم غليظ اجتناب نمايند     

قرص ريوند و قرص لك و قرص افسنتين و غير آن از اقراص كه ذكر خواهم كرد با سكنجبين عسلي و با عنصلي بـه                         

ضماد اصطمخيقون و غير آن از اضمدة مسخنه كه وصف          قدر حاجت بدهند و تضميد كبد نمايند به ضماد صبر يا به             

آن خواهم كرد و اگر اين فائده نكند ماءاالصول به دواءالكركم يا دواءاللك يا روغن بـادام تلـخ يـا چيـزي از اثاناسـيا                          

معمول به كبد گرگ دهند و گويند كه جگر گرگ خشك كرده درم چون با ريوند بخورند اوجاع كبد حـار و بـارد را                         

 كـه در آب مطبـوخ بـيخ اذخـر و فقـاح او و سـنبل و اسـارون و نمـام و                         اي  دهد و تضميد كبد ناشتا بـه پارچـه        نفع  

 مصطكي سنبل اسارون لك مغسول هـر واحـد           است مرزنجوش تر كرده باشند بايد كرد و اين قرص كبد بارد را نافع            

چيني هر واحد يك درم زعفران چهار       سه درم گل سرخ چهاردرم انيسون دو درم عصارة غافث افسنتين رومي ريوند              

دانگ همه را باريك سائيده به آب كرفس سرشته قرص بـه وزن يـك درم تـا يـك مثقـال سـازند و يـك قـرص بـا                               
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سكنجبين عنصلي و آب كاسني تلخ بدهند و آب كاسني تلخ نافع اوجاع حار و بارد كبدست بهر آنكه در آن تلطيـف                       

الطيـب مـصطكي عـصارة        گل سرخ شش درم زرشك سنبل      و ايضاً ست   و بدين جهت مفتح سدد      است به سبب تلخي  

السوس لك مغسول هر واحـد چهـار         غافث اسارون هر واحد سه درم ريوند چيني زعفران هر واحد يك نيم درم اصل              

درم افسنتين رومي دو درم باريك سائيده به آب باديان يا آب كرفس سرشته به وزن درم قـرص سـازند و يكـي بـه                          

سوسـن ممـزوج بـه آب بنوشـند و شـرب       ورند و اگر سردي قوي باشد با آن پنج درم تا هفت درم مـي  سكنجبين بخ 

 پوست بيخ كرفس پوست بيخ باديان هر واحد ده           است كند و اين ماءاالصول كبد بارد را نافع        سوسن مفرد نفع مي     مي

درم بـيخ اذخـر و فقـاح او         الطيـب هـر واحـد دو         درم باديان انيسون تخم كرفس هر واحد چهاردرم مصطكي سـنبل          

الزريره هر واحد پنج درم لك منقي ريوند چيني قسط بحري فوه هر              حشيش غافث افسنتين رومي حاشا جعده قصب      

واحد سه درم مويز منقي بيست درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا يك رطل بماند صاف كرده چهـل درم از                        

تلخ هر واحد يك درم بر آن چكانيده به اثاناسيا به قدر حاجـت بدهنـد و                 آن گرفته روغن بادام شيرين و روغن بادام         

اگر معذلك طبيعت قبض باشد در ادوية ماءاالصول هليلة كابلي و تربد كوفته اضافه كنند و قبل نوشيدن آن قـدري                     

لملك صبر  ا حب صبر بدهند كه آن تليين طبيعت و تسخين مزاج كند و اين ضماد نافع برودت كبدست بابونه اكليل                  

الطيب اسارون قسط سليخه حب بلسان عـود         سقوطري شيح ارمني افسنتين رومي هر واحد پنج درم مصطكي سنبل          

بلسان هر واحد سه درم زعفران دو درم همه را باريك سائيده به روغن سوسن يا روغن قسط يا روغن ناردين حـسب              

بگيرند افسنتين رومي مصطكي بيخ اذخر سنبل صـبر          و ايضاً حاجت موم سرخ در آن گداخته بياميزند و ضماد كنند           

سقوطري صندل هر واحد چهار درم حب بلسان عود بلسان ميعه سليخه قسط عود خام سك هر واحـد دو درم گـل                       

سرخ شش درم الدن يك نيم درم همه را باريك كوفته بيخته به روغن سوسن و موم سرخ به قدر حاجت سرشته بر                       

سوسن يا به نضوح بسرشند نافع بود و غذا صاحب اين علت را دراج و تيهو  ن ادويه را به ميكبد ضماد نمايند و اگر اي

و نخود آب به زيت مغسول و زيره و شبت و دارچيني و خولنجان يا مطنجن برآن شراب ريحاني پاشيده دهند و اگر                       

ول نعنـع و كـرفس و باديـان و          نان مبلول به شراب ريحاني بخورند نافع باشد و شراب و حنـديقون بنوشـند و از بقـ                  
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 در سوءمزاج بارد كبد نوشته كـه اگـر در اينجـا انطـالق طبيعـت و انتفـاخ                    مسيحيبادرنجبويه و مانند آن مفيد بود       

الطيب عصارة غافث مصطكي عصارة افسنتين باديان انيسون هـر واحـد             اجفان و اطراف باشد اين قرص بدهند سنبل       

 واحد به وزن يك مثقال و هر روز يكي با سكنجبين عـسلي بدهنـد و تـضميد                   دو درم ريوند ده درم قرص سازند هر       

الزريره و زعفران و مر و مصطكي به شراب نمايند و اغذية غلـيظ               الطيب مصطكي و سعد و اذخر و قصب        كبد به سنبل  

خواه و بارده ترك كنند و اگر كفايت نكند اين قرص بخورند لك ريوند هـر واحـد سـه درم سـنبل تخـم كـرفس نـان                           

مصطكي اذخر ابهل مغز بادام تلخ قسط فوه عصارة غافث افسنتين اسارون جنطيانا هـر واحـد يـك نـيم درم قـرص                        

ساخته يك مثقال به اين ماءاالصول بخورند پوست بيخ كرفس پوسـت بـيخ باديـان هـر واحـد ده درم باديـان تخـم           

بجوشانند تا دو ثلث رطـل بمانـد صـاف          كرفس هر واحد پنج درم سنبل گل سرخ هر واحد سه درم در دو رطل آب                 

 حاوي صغير گويد كه هر صبح جالب از باديان سه درم و گلقند عسلي               مصنفكرده به قدر سي درم با قرص بنوشند         

ده درم بنوشند و غذا مزورة نخودآب و مغز قرطم بلحوم چوزة مرغ و كبك و تيهو بخورند و اين دوا  مـسخن كبـد و                           

صطكي تخم كرفس اذخر انيسون مغز بادام تلخ قسط بحري هـر واحـد دو درم عـصارة                  الطيب م   سنبل  است مدر بول 

غافث فلفل زنجبيل هر واحد نيم درم كوفته بيخته قرص سازند و يك درم به اين ماءاالصول بخورند بيخ كرفس بيخ                     

 جعده هر واحد    باديان هر واحد ده درم تخم كرفس باديان انيسون هر واحد چهار درم بيخ اذخر حشيش غافث حاشا                 

پنج درم مويز منقي بيست درم همه را در سه رطل آب بپزند تا به يك رطل آيد صاف نموده سي درم از آن بنوشند                         

الرشاد تخم ريحان صمغ عربي هر واحد يـك درم بريـان كـرده در گـالب             و اگر به آن اسهال مفرط باشد بگيرند حب        

اج تيهو يا دراج يا كبك بخورند و اين قرص وجع كبد بارد و سـوءمزاج     آميخته بخورند و غذا قاليا متوبله مبرزه و گرت        

الطيب اسارون لك مغـسول       افسنتين رومي ريوند چيني هر واحد سه درم گل سرخ چهار درم سنبل              است آن را نافع  

 هر واحد درم كوفته بيخته به آب كرفس سرشته قرص سازند شربتي يك مثقال يا بگيرند سكنجبين عنصلي ده درم                   

 و در آب گرم حل كرده بنوشند و غذا مزورة از زيرباج معمول به لحوم تيهو يا دراج و اين قرص نيز اين علت را نـافع                          

سوس تخم كاسني هر واحد چهار درم سنبل اسارون عصارة غافث زرشك هر واحد سـه درم                 ال   لك مغسول اصل   است



26 

 

ن نيم درم باريك سـائيده بـه آب باديـان قـرص             ريوند چيني باديان هر واحد يك نيم درم گل سرخ شش درم زعفرا            

الطيـب   الملك سـنبل  سازند شربتي مثقال با سكنجبين بزوري ده درم و تضميد كبد به اين ضماد نمايند بابونه اكليل             

قسط تلخ سليخه هر واحد سه درم باريك سائيده به روغن سوسن با روغن قسط يـا روغـن نـاردين آميختـه ضـماد                         

نويسد كه در بارد شربت پوست بيخ كاسني به قرص انبرباريس ريوندي و جلنجبين يـا                 سقام مي  شفاءاال مؤلفنمايند  

 و شـم ادويـة       است شربت دينار به شربت اصول شراب ريحاني اگر برد مستحكم باشد واال شراب رقيق به شكر كافي                

سني به عسل و نفس كاسـني       خوشبو مثل سنبل و قرنفل و زعفران استعمال نمايند مويز با تخم و دارچيني و آب كا                

به عسل و اغذية مثل قاليا و مطنجنات و مشويات از لحوم خفيفه مثل گوشت ماكيان و بچة آن و غيره مبزر و تـرب                         

مفتح سدد و كبدست و مويز با تخم مقوي و مسمن آن است و كذلك پسته و نانخواه جگر را خيلي نافع و در اغذية                          

 اوجاع كبد حار و بارد را حسب ميل به  استعمال كنند و زيرباج غذاي مشتركايشان كاسني غيرمغسول و بادام است

 گويد كه طبيب از سوءمزاج بارد كبـد حـذر           طبريحالوت و حموضت و طعام متخذ از مويز و اناردانه به غايت مفيد              

 متغيـر    و چون بارد گـردد در جـوهر خـود           است كند بهر آنكه شئ غريب براي كبدست چه مزاج اصلي او حار رطب            

شـود و    گردد و از آن احاطة او مر غذا و خـون را فاسـد مـي                شود و تغير در جوهر مؤدي به فساد افعال طبيعي او مي           

گردد و عالجش اين است كـه اگـر          شود و مؤدي به استسقاي لحمي مي       گردد پس رقيق بارد مي     جوهر دم متغير مي   

 ميل او بدانچه مسخن باشد مثل لحم سـرخ بـه زيـت              سببي مانع نباشد شراب صرف خوشبو بنوشند و اصالح غذا و          

بريان و ماءاللحم كه به افاديه مثل دارچيني و قرنفل و قاقلة صغار و مانند آن خوشبو كرده باشند و اين ضماد نمايند                      

الزريره طاليسفر كوفته بيخته بر دو وجه ضماد نمايند يا به روغن ناردين يا روغـن                 عنبر مصطكي سنبل ناردين قصب    

بلسان مخلوط كرده بر پارچه مقطوع بر هيئت كبد ماليده و يا موم روغن به روغـن نـاردين سـاخته ادويـة مخلـوط                         

نموده به دستور بر جگر نهند و درين باب روغن معروف به روغن اشهب استعمال كنند و آن اين است بگيرند روغـن                       

فل جوزبوا دارشيشعان قاقلة صغار و كبار و زرنـب          ياسمين روغن خيري و در آن اين افاويه بجوشانند سنبل قرفه قرن           

مصطكي و عنبر بعده روغن صاف كنند و ثفل را بسايند باريك و بر آن روغن باز اندازند و مثل ربع آن روغـن بـه آن                           
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خالص داخل كرده در ديگ مضاعف به آب گرم باز بجوشانند و سرد كرده اين روغن در كبد بـارد اسـتعمال كننـد و                    

 ادهان اشياي قابضه و خوشبو اضافه نكنند استعمال او در كبد جائز نبود بهـر آنكـه روغـن مرخـي جـوهر            اگر به اين  

كبدست و بالجمله بايد دانست كه در تسخين دماغ و در تبريـد جگـر و قلـب و در تـسخين فـم معـده در تبريـد و                              

 شريفه در اصول افعال كثيراالفتقـار       تسخين انثيين و در تبريد طحال عندالحاجت مبالغه نكنند بهر آنكه اين اعضاي            

 سرد يا گرم شوند ضرر به افعال اين اعضا رسد و مـؤدي   استاند پس هرگاه اكثر از آنچه واجب و محتاج به دوام فعل   

شوند كه تالفي آن دشوار گردد و از آنچه در كبد بارد استعمال كنند و بـراي او از آن فـائق يافتـه نـشد                           به فساد مي  

 و معجون متخذ به جگـر گـرگ و آن    استاند و ترياق كبير نيز نافع  حرانيان براي اوجاع كبد ساخته      كه  است ترياقي

تر از شراب كهنه نيست و شـرب          و هرگاه سببي مانع برد را نباشد چيزي موافق          است اثاناسياست نيز برد كبد را نافع     

نمود و آن اين است كه       نمود استعمال آن مي    ي مي  شرابي براي برد كبد ساخته و اگر مانع        ابوماهراو به اعتدال بايد و      

الحرارة آميزند و در اصحاب كبد بارد استعمال نمايند و اگر برد كبد بـا اسـهال باشـد ايـن                      بگيرند راسن خشك قوي   

قرص دهند قرظ طراثيث هر واحد دو درم شاه بلوط جريش كرده بريان نموده سه درم همه را سائيده مثل آن دقاق                      

ه قدري از آن بخورند و اگر قاروره حار باشد داللت كند بر آنكه سبب فاعل اسهال غيرسبب برد كبدست                    كندر آميخت 

پس مطفيات مسكن حدت بنوشانند و اگر قوت احتمال كند حقنة مسكن بعمل آرند اگر قاروره سـفيد بـود داللـت                      

نـد و در ضـماد كبـد ادويـة          كند بر آنكه سبب فاعل اسهال سبب برد كبدست پـس بـر مـداومت كبـد اقتـصار نماي                   

شديدالقبض زياده كنند و در آن چيزي از ادهان استعمال كنند و هرگاه با برد كبد تب باشد نظـر بـه سـوي سـبب                          

فاعلي تب كنند پس اگر تب عرض تابع برد كبد باشد مداوات و عنايت برد كبد بود و اگر سبب فاعلي تب غيرسـبب                        

ز اسخان كبد غافل نشوند بلكه دوا مركب از مسخن كبـد و قـاطع سـبب    برد كبد باشد قصد قطع سبب تب كنند و ا         

تب به عمل آرند و ميان ضرر كبد و ضرر تب نظر كنند پس اگر ضرر برد كبد بيشتر باشد عنايت به اسخان آن اوفـر                          

  و اكثر نمايند و اگر ضرر تب اكثر باشد عنايت به مداوات قطع سبب آن بيشتر باشد

  ءمزاج يابسعالج امراض كبد از سو
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و آن ضعف جگر و وجع كبد و استسقاست به هر ترطيب مرطبات معروفـه از اغذيـه و بقـول و اطليـه و ضـمادات و                            

اشربه به كار برند و ميل به آنها به سوي اعتدال يا حر يا برد و به قدر حاجت كنند مثالً لعاب اسپغول و شـيرة تخـم                            

رق گاؤزبان و بيد ساده هر يك هفت توله با شربت نيلوفر چهار توله              خرفه با شربت نيلوفر و خشخاش بياشامند و يا ع         

  اسـت  الثعلب تر را خاصيت عجيـب       و برگ عنب    است  و شير بز و خر كثيرالمدح       است المرطب بدهند و ماءالجبن نعم   

كـدو نيـز    در ترطيب جگر و ماءالشعير به روغن بادام نافع بود و ماءاللحم نيز مفيد و شيرة تخم خيارين و مغز تخـم                       

نافع و قيروطي از آب كدو و آب برگ خرفه و كاسني و كاهو به روغن بنفشه و كدو و بادام و موم ساخته بر جگر طال              

نمايند و يا گل كاسني و نيلوفر هر يك دو توله به شير بز ضماد كنند و اغذية مرطبه مثل مغـز سـر حلـوان و بـاقال                             

ناخ و برگ كاهو و برگ خطمي به روغن بادام دهند و يا شورباي              مقشر و كشك شعير مقشر و بقول مرطب مثل اسفا         

بچة بز يا برنج بدهند و كدو با گوشت بزغاله مفيد ماهي تازه سودمند اگر هـر صـباح حريـرة آب سـبوس و نبـات و                            

ن روغن بادام بنوشند بهتر باشد و از اشربه و اضمده كه اصحاب دق را بدان عـالج كننـد اختيـار نماينـد لـيكن در آ                          

دواي قابض و خوشبو براي تقويت جگر مخلوط سازند و بايد كه در ترطيب افراط نكنند تا بـه سـوءالقنيه و ترهـل و                         

 صاحب مغني گويد كه عالجش به احساي متخذ از حنظـة محروسـه بلحـوم                اقوال حكما استسقاي لحمي نه انجامد     

كنند و بر ترطيب بـدن تحـريص نماينـد و در            حمالن يا جدي نمايند و به خوردن مسكه با شكر و نوشيدن شير امر               

 گويد كه عالج اين دشوارست و محتاج به تدبير مرطب باشـد          ايالقيعالج آن اهمال نكنند واال امر مفضي بدق گردد          

برشـت و مـاءالقرع و آب    و آب انار شيرين به روغن بادام و ماءالـشعير و آب گنـدم و روغـن بـادام و زرده بيـضه نـيم             

لخيار و لعاب اسپغول بايد داد و اگر احتياج به چيزي معتدل باشد لعاب تخم ريحان مـاءالجبن و پنيـر                     هندوانه و ماءا  

تازه و شير تازه با شكر وگوشت بزغاله دهند و آنچه براي مرض شيخوخي مذكور گردد سودمند بود و آب ممزوج بـه                       

بت نيلـوفر و شـربت خـشخاش و شـربت            گويد كه هر صبح جالب از شـر        ابن الياس جالب يا آب انار شيرين بنوشند       

بنفشه يا شيرة تخم خرفه يا شكر سفيد بدهند و غذا حسوء نشاسته گندم و مغز بادام و شكر سفيد با مزورة كدو بـه                         

گوشت جدي يا با كارع جدي دهند و يا هر روز دماغ جدي بگيرند و با نان سميد بخورند يا مزورة ماش و اسـفاناخ و                    
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روغن بادام و يا ماهي كوچك هاربا يا رضراضي بدهند و تضميد كبد به قيروطي و روغن بنفشه كدوي تر و ملوخيا به 

الـزوال اسـت تـا        گويد كه سوءمزاج يابس كبد سـريع       طبريو روغن كدو و آب كاسني و آب كدو و موم صاف نمايند              

ك برودت را و هر گـاه كبـد          مر حرارت را و كذال      است االنفعال وقتي كه مستحكم نگردد به دو سبب يكي آنكه سريع         

تر باشد و سبب ثـاني       بارد گردد به سوي ترطيب اقرب از يبوست بود و هرگاه گرم گردد به سوي قبول ترطيب قريب                 

آن است كه مداوات آن ممكن است اگر گرم به اعتدال نمايند بعده ترطيب كنند و اگر خواهند ترطيـب بـه اعتـدال                        

حتاج به سخونت باشد و اگر خواهند ترطيب آن نمايند پس تبريد آن كنند اگر               نمايند بعد از آن تسخين كنند اگر م       

محتاج به برودت بود و اگر خواهند ترطيب نمايند پس ترك كنند اگر مستغني از تسخين و تبريد باشد و عالج ايـن                       

ي مقشر مطبوخ    و اقتصار بر اغذية مرطبه مثل دماغ جدي و ماكيان جوان و باقال              است نقل مريض به سوي بلد رطب     

به روغن بادام و كله پايچه جدي مطبوخ در تنور با جو مقشر و از بقول كاهو و كاسني تازه سرمق و بقلة يماني شـاخ       

خرفه و مانند آن و از ادويه شربت خشخاش و خشخاش رطب و يابس استعمال آبزن و از شراب شراب رقيق ممزوج                      

كنند تخم خرفه است و آن را سوده         از آنچه تضميد مثل اين كبد مي      القوام بود و حديث نباشد و        كه سفيدرنگ رقيق  

بود اسفنج را در شير      به لعاب اسپغول مخلوط سازند و پارچه آلوده بر جگر نهند و بعضي اهل حران چون مانعي نمي                 

ار يـابس و     معالجة اين در نـوع سـوءمزاج حـ         و ايضاً شد   نهادند و خيلي نفع ظاهر مي      زنان آغشته بر مثل اين كبد مي      

 كنند حقنه به روغن بنفشه و آب كشك جـو و آب حلـزون        بارد يابس نيز بيايد و از آنچه براي اين مزاج استعمال مي           

 بگيرند از كشك يك كف و از حلزون كف كبير و هر دو را در ديگ بجوشانند تا مهـرا شـود پـس آب او صـاف                             است

 و استعمال اين نشايد      است ه كنند كه اين به غايت مرطب      كرده بر آن روغن بنفشه انداخته خوب ممزوج نموده حقن         

مگر آنكه يبس به نهايت باشد و بر سائر كيفيات كبد مستولي بود چون مانع نبود و در جگر حرارت معتدل باشـد در                        

خوردن فواكه رطب مثل امرود و شفتالو و عليق و انگور سفيد كـه شـيريني او مفـرط نـشده باشـد و آلـو شـيرين و                             

شيرين و مغز خيار و بادرنگ باك نيست و اگر حرارت كبد ضعيف ناقص از اعتدال باشد صاحب او                    و تربز كم  ميخوش  

چيزي از اين فواكه استعمال ننمايند كه آن مورث ورم كبد و سدد خواهد شد و اسهال كبدي يابس مزاج جگر كمتر             
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يابس مـزاج بـه سـوي عفونـت و سـخافت            شود و اگر حادث شود و قطع آن سهل بود بهر آنكه جوهر كبد                حادث مي 

باشد چون منقضي شود منقطع گردد اگر در آن خطا واقع            شود فضول مي   شود و آنچه از اسهال حادث مي       متغير نمي 

  نشود

  عالج امراض كبد از سوءمزاج رطب

كنجبين السوس و باديان با س     و آن ضعف كبد و سوءالقنيه و استسقاست بهر تجفيف طبيخ انيسون و مصطكي و اصل               

  است بزوري و دواءالكركم دهند و اطريفل كبير و جوارشات گرم حسب حاجت به كار برند و خبث مطبوخ كثيرالنفع                  

گرم بنوشانند و از مويز و سعد هر دو برابر ضماد كنند و غذا شورباي گنجشك به نان سازند  و يا ماءالعسل نيم پاؤ نيم

يهو و دراج به قرنفل و دارچيني و قاقله و زعفران خوشبو ساخته و            و ديگر اغذيه منشفه مجففه مثل گوشت كبك و ت         

مثل مصوص و قاليا متوبله و كروناج دهند و رياضت و تقليل غذا و آب و ترك طعام شب كنند و ماءالعسل بنوشند و                        

غه نكننـد تـا بـه       از البان اجتناب نمايند و هرچه در ابتداي استسقا به كار آيد به عمل آرند و بايد كه در تجفيف مبال                    

ذلول مؤدي نگردد و به قول جالينوس و اعالج اين تهادن ننمايند كه چون اين سوءمزاج طول كند مفضي به استسقا                     

 سعيد گويد اگر سوءمزاج رطب باشد آبي كه در آن عـود و مـصطكي و پوسـت بـيخ درخـت غـار و                          اقوال اطبا گردد  

يرباج دهنـد و اگـر رطوبـت كثيـر باشـد قـدري دواءالكـركم بـا                  انيسون جوشانيده باشند بنوشند غذا نخودآب و يا ز        

سكنجبين عسلي بدهند و اگر قوت ضعيف گردد به كبوتربچه غذا سازند و شراب كهنـه صـرف بنوشـند و در امـر او                         

كه هر صبح جالب از باديان      : نويسند  مي خجندي و   محمد ابن الياس  اهمال نكنند كه طول او مفضي سوءالقنيه است         

السوس هر واحد سه درم و گلقند عسلي ده درم با سكنجبين بنوشند و غـذا نخـودآب گوشـت                     فس و اصل  و تخم كر  

دراج و يا بچه مرغ به مغز قرطم و دارچيني يا قالياي متوبلة مبزره بخورند و يا هر صباح جالب از گلقنـد عـسلي ده                          

 خرنوب نبطي باديان تخم كـرفس هـر          است عدرم و آب باديان سبز ده درم بنوشند و اطريفالت بخورند و اين دوا ناف              

الطيب پنج درم ادويه را كوفته بيخته در آب باديان يا آب كرفس سرشته يك مثقال با سكنجبين                   يك سه درم سنبل   

 گفتـه كـه سـوءمزاج رطـب كبـد اگرچـه             طبـري بزوري دهند و غذا زيرباج به لحوم تيهـو و كبـك و دراج بخورنـد                 
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خطرست اما سرعت زوال او به سبب انفعال او از حرارت و برودت است و چون رطوبت                 ال   است ليكن عظيم   الزوال سريع

قبول براي آن باشد كه طبيب بدان مقابلـة او نمايـد بهـر              ال  التغير و سريع    التغير باشد و سريع     االنفصال بود سريع    سريع

رد ازالة رطوبت سـهل گـردد و        آنكه اگر ارادة تسخين او كند حرارت را به سرعت قبول نمايد و چون حرارت قبول ك                

چون محتاج تبريد باشد برودت را به سهولت قبول كند و چون برودت را قبول كند تجفيف او سهل شـود و بهتـرين                        

چيزي كه بدان تدبير او نمايند اقتصار به اغذية ناشفه است مثل قالياي محرقه به لحوم حمالن و شراب كهنه چـون                      

الحرارة باشد و از جيدترين چيزها كه بدانـستدالل بـر             ايذا ندهد مگر آنكه كبد عديم      مانع از آن نباشد و آن را اجماع       

رطوبت كبد نمايند سرعت جمود خون صاحب او در گرما و سرما هنگام فصدست و استسقا در عالج اين مـزاج عنـد                       

  ذكر مزاج حار رطب و بارد رطب خواهم كرد

  عالج امراض كبد از سوءمزاج حار رطب

گر و وجع كبد وتبثر كبدست در ساذج هرچه در سوءمزاج حـار و رطـب مـسطور شـد هـر دو حـسب                         و آن ضعف ج   

حاجت مركب ساخته استعمال نمايند و اگر مادي باشد فصد با سليق از دست راست كنند و اگر فـصد مـانعي باشـد           

 بنوشانند و غذا خرفه     حجامت نمايند و شيرة كاسني و خيارين و خرفه هر يك نه ماشه با سكنجبين ساده چهار توله                 

و پالك با نان دهند و بعد سه چهار روز تليين طبع به طبيخ هليله و مغز خيارشنبر و يا نقوع تمرهندي و آلو بخارا و                          

ترنجبين و مغز فلوس و مانند آن كنند بعده هر تعديل شيرة تخم كاسني و خرفه با سكنجبين و يا قرص طباشير به                       

 آرد جو و عدس و فوفل و صندلين و گل سرخ هر يك يـك تولـه بـه آب كـدو و                        آب سيب و شربت حماض بدهند و      

خيار و بادرنگ سرشته ضماد كنند و غذا آش جو با شربت نيلوفر دهند و آنچه در صداع دموي مذكور شد در اين جا                        

 و اگـردر    فرمايد مبروداتي كه درآن قدري قبض و نشف باشد از اغذيه و ادويه استعمال كننـد                  مي شيخهم مفيدست   

اينجا مواد بود ايضاً آنچه به لطف او باشد و اگرچه در آن نشف نبود مثل ماءالجبن و شكر طبرزد استعمال نماينـد و                        

الثعلب و كاكنج به قدر پنجاه يا چهل با دو مثقال صبر سقوطري و كمتر از آن براي ضعيف                    بگيرند عصارة شجر عنب   

الثعلب با آب كاسني حل كرده و يا خيارشنبر تنهـا            بر در سكرجة آب عنب    و يا نصف مثقال ايارج يا دو استار خيارشن        
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مزاج خون گرم ترست و تولد او در جگر         : نويسند  مي ايالقي و   جرجانيالثعلب   در آب كاسني يا آب باديان و آب عنب        

لـيكن اگـر      اسـت  بهر آنكه مزاج جگر نيز گرم و ترست بدين سبب اين مزاج جگر را مزاج غريب نيست بلكه طبيعي                  

افراط كنند عالمات غلبة دم پديد آيد و در بدن و خصوصاً در جگرگراني آرد پس اول رگ بـا سـليق زننـد و شـربت                           

الثعلب و آب كاسني و خيارشنبر بايد        عناب و سكنجبين ساده و شربت ريباس دهند و تنقيه به ماءالجبن و آب عنب              

الثعلب حل كرده دهند صواب  خيارشنبر يا بيست درم در آب عنب  كرد و اگر يك درم ايارج فيقرا و پانزده درم فلوس            

 گويـد بداننـد كـه در ايـن علـت صـاحب او               گيالنـي باشد و طعام طفـشيل و كـاهو و سـماقيه و زرشـكيه فرماينـد                 

باشد پـس اگـر آن را قيـام          كثيرالحميات به سبب اسراع عفونت به سوي حرارت و رطوبت و تعفن جوهر خون او مي               

سد جوهر كبد به سرعت تحليل گردد و عالجش فصدست اگر ممكن باشد واال حجامت كننـد و تقليـل                    كبد به هم ر   

غذا و صوم اختيار نمايند و اغذية سرد خشك مثل حموضات به مانند رمانيه و سماقيه و عدسيه و جاورسـيه تنـاول                       

ست درم شكر و بـا خيارشـنبر در         كنند و اگر در آنجا امساك طبيعت باشد آب انارين به شحم افشرده نيم رطل يا بي                

تر حاجت افتد مطبوخ هليله بدهند و يا گيرنـد آب            الثعلب ماليده بنوشانند و اگر به دواي قوي        آب كاسني و آب عنب    

 خجندي  است الثعلب و كاكنج به قدر پنجاه درم به اندك ايارج فيقرا دهند و اطريفل صغير به شكر ساخته نافع                   عنب

موي باشد فصد باسليق ايمن كنند و اگر ابطي گشايند بهتر باشد چون قوت و سـن و زمـان                    گويد كه اگر سوءمزاج د    

مساعدت كند و اشربة مطفيه كه در صفراوي بيايد و سكنجبين به آب سرد بنوشند و به ماءالشعير مخلوط      كه با                          

اي حـرارت كبدسـت يـا       تقويت تبريد كبد و عسل و جالي او جمع گـردد و آب كاسـني بـستاني از انفـع ادويـه بـر                       

سكنجبين بنوشند و آب تمرهندي به شكر طبرزد و عصارة خرفه به شربت انار و آب انار به شحم آن مفيد و بالجمله                       

كه اگر غلبة خون باشد فصد باسـليق نماينـد از جانـب محـاذي جگـر و                  :  گويد خضر  است عالجش قريب از صفراوي   

الثعلب يا ماءالقرع و آب انار بدهند و براي تليين خيارشـنبر             عنب بعض به قول مسكنه مثل آب كاسني و آب           هاي  آب

 گويد كه روفس كبير از بعض ادائل ذكر كرده كـه مـزاج حـار رطـب                  طبريالثعلب بنوشند    و شيرخشت به آب عنب    

  گويند و اين كالم قابل التفات نيـست بهـر آنكـه از فـساد مـزاج خـروج و از اعتـدال اراده                        جگر را سوءمزاج كبد نمي    
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 كـه ضـرر رسـاند و     اسـت كنند پس هر كيفيت كه از اعتدال مطلق يا از اعتدال خاص خارج گردد آن سـوءمزاج       مي

 و عالجـش مقابلـه بـه         اسـت  كالم ما در حرارت و رطوبت فقط نيست بلكه كالم ما در زيادت حرارت برمقدار واجب               

ترين اشيا در معالجـة      نيمون و مانند آن و موافق      و كذلك تنقيه به هليلة كابلي و افسنتين و اف           است اغذية بارد يابس  

 و تضميد كبد او به ضماد بارد يابس خوشبو مجفف مثل قنب و كعك و آس و جلجـالن و صـندل          است فصد باسليق 

سرخ و اندك كافور و پوست بهي و آب او و برگ انبرباريس و مانند آن بايد كرد و اگر اسهال حادث گـردد در ضـماد     

عدس و قشار كندر زياده كنند و حسب قاروره او و آنچه مقابـل سـبب موجـب باشـد الزم گيرنـد                       قرظ و طراثيث و     

مثالش اين است كه اگر قاروره سرخ باشد و اسهال كبدي حادث گردد به آب سويق كه در آن با جو اناردانه بريـان و                         

يان كردن او كه بـر آن بـادام         خشخاش بريان و جفري خشك پخته باشند لزوم نمايند و غذاي او كعك مبلول بعد بر               

بريان انداخته باشند بايد كرد و اين اسهال را دفعةً قطع نكنند بلكه قطع مع اصالح مزاج كبد او نمايند و صـاحب او                        

 وشـاه    اسـت  شراب كمتر خورد و اگر بخورد بسيار كهنه نباشد و نه حديث غليظه بود و بادام نافع به مثل اين مـزاج                     

 و اگـر   اسـت امرود قابض و هر چه در آن قبض به غير توليد رياح باشد نـافع مثـل ايـن مـزاج    بلوط و عناب و بهي و    

 اقتـصار نكنـد و يـا         است صاحب او در ماكول و مشروب بر تقليل مفرط مانع از حركت كه انسان به سوي آن محتاج                 

كي از دو امر پيدا گردد يـا        طبيب از مراعات اين مزاج تساهل كند امن نباشد از فساد جوهر كبد آن و تعفن او پس ي                  

 كه از مراعات او بدانچه ذكـر كـردم از           است استسقاي زقي يا اسهال كه منقطع نشود تا آنكه هالك گردد پس واجب            

اقتصار در ماكول و مشروب و مراعات استفراغ موافق و استعمال چيزي كه حرارت و رطوبت جگر كم كند از اغذيه و                      

  ادويه و فصد غافل نباشد

 مراض كبد از سوءمزاج حار يابسعالج ا

 در ساذج هر چه در سوءمزاج حار و يـابس            است و آن ضعف جگر و وجع كبد و ورم جگر و تبثر كبد و اسهال كبدي               

مفرد گذشت حسب حاجت به كار برند و در مادي به مسهل صفرا يا مطبوخ فواكه با ريوند چيني و خيارشنبر تنقيه                      

رخشت و ترنجبين و تمرهندي با مغـز فلـوس و بـدون آن در آب كاسـني سـبز و                     نمايند و يا شربت ورد مكرر و شي       
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الثعلب سبز حل كرده روغن بادام داخل نموده بدهند و گاهي اين ادويه در نقـوع يـا مطبـوخ بـارد حـل كـرده                           عنب

 دهند و هرچه در دموي گذشت سواي فصد به كار برند و نزد ضرورت فـصد نيـز جائزسـت و يـا تنقيـة بـدن بـه                             مي

الثعلب هـر يـك نـيم     مطبوخ هليله و تمرهندي و يا نقوع آلو كنند و ضماد به تراشة كدو و خيار و برگ خرفه و عنب    

توله صندل سفيد گشنيز خشك تخم كاسني فوفل هر يك هفت ماشه در گالب سازند و شيرة مغز تخم كدو و تخم                      

ت نيلوفر چهار تولـه اسـپغول نـه ماشـه دهنـد و              خيارين و مغز تخم تربز هر يك نه ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شرب             

همين نمط سه چهار روز داده جهت تعديل قرص زرشك سه ماشه و شربت ليمون يك توله بليسانند و عرق فواكه و                      

زرشك و صندل هر يك سه توله شربت انارين سه توله دهند و غذا كدو و خيار كه به ترشي انبه ترش كرده باشند و                         

ورانند و به جاي آب بر عرق كاسني و گالب اكتفا نمايند و بعد اصالح بدن غذا بچة مرغ به آب انار                      يا پالك يا برنج خ    

الثعلب و اگر لـين باشـد قـرص           اگر در اينجا قبض باشد سفوف بنفشه سه درم به آب عنب            جالينوسدهند و به قول     

نويسد كه صـاحب او اغذيـة         مي ي سينا بوعلطباشير قابض به رب به دهند و اگر سعال نيز باشد با حب سعال بدهند                

 و از آنچه در آن برودت و قبض شديد باشـد اجتنـاب                بارد و رطب و بقول بارد رطب و خصوصاً كاسني استعمال كند           

 شير خرست كه از آن ضعيف تا هفت استار به اندك شكر طبرزد و غيركثير بنوشند و                   است نمايند و آنچه بسيار نافع    

امد و مراهم و اضمدة بارد رطب به عمل آرد و با وجود اين همه در ترطيب مبالغه نبايد كرد كه قوي تا ده استار بياش    

از آن ارخا به هم رسد و بايد كه از ابزار وزيره و توابل و پسته بسيار اجتناب كند و اما پستة اندك مضرت نمـي كنـد      

 گويند كـه    جرجاني و   ايالقيحال احتراز كند    به مناسبت و از لحوم غليظ و اعضاي غليظ از لحوم جيد مثل كبد و ط               

اگر سوءمزاج با ماده باشد اول استفراغ به مطبوخ هليلة زرد و آلو سـياه و خرمـاي هنـدي و شيرخـشت كننـد و آب                       

 و ماءالجبن با سـفوف هليلـه و          است الثعلب با آب كاسني به فلوس خيارشنبر و شكر مسهل لطيف           لبالب يا آب عنب   

ف هليله آن را كه تب نباشد دادن صواب باشد روز اول چهل درم ماءالجبن به سه درم سـفوف و                     شير شتر نيز با سفو    

روز دوم شصت درم و هر روز بيست درم زياده كنند تا روز هفتم و نسخة هر دو سفوف هليلـه همـĤن اسـت كـه در                            

ر كـشكاب كـدوي تـر        بعد تنقيه شير خر و شكر دهنـد و د          جرجانيسوءمزاج حار در قول مجوسي گذشت و به قول          
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پخته با روغن بادام و بنفشه و نيلوفر و ماءالقرع به آب انار ترش آميخته و آب هندوانه و ماءالخيار و لعاب اسپغول بـا                         

برشت با زرده و سـفيده بـا روغـن           شكر و طعام قلية كدو خيار و سماق و كاهو  اسفاناخ و كشك جو و بيضه مرغ نيم                  

ويد كه اگر سوءمزاج كبد با مادة صفراوي باشد بايد كه اسهال به اين مطبـوخ نماينـد                   گ ابن الياس بادام و شكر دهند     

سناي مكي بنفشه هليلة زرد هليلة كابلي گل سرخ هر واحد پنج درم نيلوفر تخم كاسني هر واحد سه درم آلو بخـارا                       

تا به يك رطل آيـد  عناب هر واحد بيست عدد تمرهندي بيست درم تخم كشوث سه درم در سه رطل آب بجوشانند          

و در آن خيارشنبر پانزده درم و ترنجبين بيست درم ماليده صاف كرده سحرگاه بنوشند و كبد را به صـندل سـرخ و                        

سفيد و آرد جو و بنفشة نيلوفر گل سرخ هر واحد سه درم كافور رياحي نيم دانگ كوفته بيخته به آب كاسـني و آب                  

 ضماد كنند و اگر به آن سعال باشد هر صبح جالب از تخم كاسـني سـه                العالم يا آب خرفه يا آب گشنيز سرشته        حي

درم و بنفشه پنج درم و شكر سفيد ده درم و ترنجبين ده درم بنوشند و غذا مزورة ماش به مغز بـادام و اسـفاناخ يـا                            

سيب هـر  كدو تر دهند و اگر به آن اسهال باشد هر صبح قرص طباشير قابض يك مثقال به رب به يا رب آس يا رب           

چه از اين حاضر باشد ده درم بدهند و مزورة ماش مقشر بريان و مغز بادام مقشر بريان به لحم ماكيان سازند و ايـن                         

ضماد به كار برند صندل سرخ و سفيد فوفل رامك اقاقيا گلنار جفت بلوط هر واحـد سـه درم كوفتـه بيختـه بـه آب           

 ضماد بر معده نمايند و غذا مزورة سـماق و مغـز بـادام بريـان و       الراعي يا آب لف انگور سرشته      بارتنگ و به آب عصي    

اندك شكر سفيد و يا مزورة زرشك و مغز بادام دهند و اين قرص نافع حرارت كبد و لهيب در آن اسـت زرشـك ده                          

درم گل سرخ و طباشير هر يك پنج درم سائيده به لعاب اسپغول قرص سازند و دو مثقـال بـه سـكنجبين سـاده ده                          

 گويد كه اگر ماده صفراوي باشد اسهال به مطبوخ هليلة زرد و غيرآنكه در قول ايالقي گذشـت                   خجنديخورند  درم ب 

بايد كرد و شير شتر با سفوف هليله دهند و نسخة سفوف مذكور همĤن است كه در سوءمزاج حار در قـول مجوسـي                        

 و نوشته كه سه درم از اين سفوف بـا            است مذكور شد مگر تخم كاسني دو درم عوض باديان و وزن انيسون نيم درم             

چهل درم شير رماك يا ماءالجبن به ترنجبين يا به شربت ديناري بدهند بعد از اين نسخة قرص زرشك كه در قـول                       

 ابـن علـي   سيد در سوءمزاج حار مذكور شد نگاشته ليكن لك مغسول پنج درم عوض گل سرخ در آن داخـل كـرده                      
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الثعلـب دهنـد و      هر گردد پوست هليلة زرد و خيارشنبر و شيرخشت به آب عنـب            گويد كه اگر عالمات غلبة صفرا ظا      

غذا ماءالشعير و اسفاناخ و برگ خرفه سازند و اگر تسكين نيابد بعد استفراغ قرص طباشـير كـافوري در شـربت انـار                        

راط در تبريـد    الثعلب و روغن گل و صندل يـا بنفـشه و زرورد وكـافور نماينـد و افـ                   بدهند و تضميد كبد به آب عنب      

 تخـم كاسـني تخـم        اسـت   از امالي اسـتاد مـن      اي  نكنند تا صالبت و سده حادث نكند و براي حمي كبد اين نسخه            

خيارين هر واحد مثقال در عرق گاؤزبان چهار اوقيه شيره برآورده و شربت پوست بيخ كاسني دو اوقيه داخـل كـرده                      

كبد حار يابس كثرت كنـد و تجويـد هـضم صـاحب آن               گويد كه صفرا در      طبرينصف آن صبح و نصف شام بدهند        

البـدن جيـدالحركت قـوي بـر         نمايد و احتداد خون او و احمرار لون او مائل به سياهي اندك سازد و صاحب او قـوي                  

الفعل بود و اكثر فرزند نرينه از او زايد و صاحب اين مزاج را در شباب او قـي صـفراوي و اسـهال                         احتمال كه متوسط  

 لـيكن    اسـت  القبـول بـراي معالجـه       و ورم حمره و نمله و فلغموني عارض شود و اين مزاج اگرچه سـريع               صفرا و بثور  

گردد و تدبير صاحب     شديدالخطر محدث اين امراض صعب است و خون صاحب اين مزاج اكثر مستحيل به صفرا مي               

اناخ و كدو و سرمق و قطف دهنـد و  اين مزاج بايد كه مائل به اشياي مبردة مرطبه مثل ماءالشعير باشد و در غذا اسف            

كند آن را آلو بخارا و هرگاه احتياج بـه سـوي اسـتفراغ افتـد بايـد كـه                     از آنچه تنقل بدان كنند جمازست و نفع مي        

تمرهندي و آلو و تخم كشوث و كاسني و هليلة زرد و برگ لبالب و مانند آن كنند و اگر صاحب ايـن مـزاج ضـعيف                         

به نقوع مشمش و آب كاسني و فلوس خيارشنبر و مانند آن تنقيه نمايند و صـاحب ايـن                   باشد و محتاج استفراغ بود      

مزاج محتاج به رياضت عنيف نيست بلكه هر قدر كه رياضت او كم شود بهترست و اوفق شـراب بـراي او سـفيدرنگ                        

 دوام فـصد و   و از حالوات متخذ به عسل تعرض ننمايند و در خوردن فواكه محمودة رطبه باك نيست و                 است   حديث

 گفته كه حفظ مزاج رية      جالينوس و خوف احتداد آن است و         است كثرت اخراج خون نكنند كه اين آمن از تعفن دم         

كند و مؤدي بـه      صاحب اين مزاج به ضماد و طال و فصد نمايند بهر آنكه احتداد خون پيشتر تفتيح عروق در ريه مي                   

باشد و گـاهي دمـوي بـود كـه صـفرا بـه آن                شود صفراوي مي   گردد و تبي كه صاحب اين مزاج را حادث مي          سل مي 

  مختلط گردد پس بايد كه طبيب عالم بود بدانچه ذكر او نمودم تا آنكه او را امكان احتراز در سوء معالجة آن باشد 
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  عالج امراض كبد از سوءمزاج باد رطب

اگر سـاذج باشـد آنچـه در سـوءمزاج     و آن ضعف جگر و سدد كبد و وجع كبد و ورم جگر و سوءالقنيه و استسقاست             

بارد و در رطب مذكور شد حاجت مركب ساخته استعمال نمايند و اگر مادي باشد تنقيه به مسهل بلغم و حب ايارج                      

يا به مطبوخ هليله به اضافه ريوند خطايي و شربت دينار كنند بعده بهر ادرار ماءاالصول يا طبيخ زوفا به يك مثقـال                       

ايد كه در رفع ماده و استيصال آن مبالغه نكنند تا به ذبول نه انجامد و يا جهت حصول نضج تـا                      دواءالكركم دهند و ب   

پنج شش روز اين مطبوخ دهند انيسون اذخر تخم كشوث هر يك چهار ماشه بادرنجبويه پوست بيخ باديان هر يـك                     

شورباي مرغ و كبـك بـه نـان         نه ماشه شكاعي باداورد بيخ كرفس هر يك هفت ماشه گلقند عسلي چهار توله و غذا                 

دهند و بنابر اسهال در مطبوخ ريوند خطايي تربد سفيد هر يـك نـه ماشـه زنجبيـل سـه ماشـه بـرگ سـنا و تولـه                              

خيارشنبر و ترنجبين هريك هفت توله شربت دينار چهار توله روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بدهند و عوض آن 

فا كنند و وقت دوپهر نخودآب مـرغ نوشـانند و وقـت شـام نـان خـشكار بـه                     بر عرق بادرنجبويه و باديان و گالب اكت       

شورباي كبك و دراج بدهند و صبح مطبوخ سابق به اضافة شربت بزوري چهار توله و حرف نه ماشه دهنـد و همـين                        

 با عرق سان چهار پنج روز به كرات دهند و جهت تعديل معجون فالسفه و اثاناسيا و اطريقل كبير و دواءالكركم كبير

الطيب و اذخر و سعد و قسط تلخ و افسنتين هر يك نه ماشه زعفران هفـت ماشـه ضـماد                      افسنتين دهند و از سنبل    

 كـه در آن     اي   از ادويـه و اغذيـه      شـيخ انجامد به قول     البول مي  سازند و در اين جا در اسهال افراط نكنند كه به سلس           

و اگر در اينجا ماده باشد استفراغ آن به مثل ماءاالصول قـوي             حرارت و قبض و تلطيف و نشف باشد استعمال نمايند           

و مثل كاكالنج و مثل ايارج اركاغانيس كنند و به لطف مستفرغ سازند و تلطيف تدبير و تسخين آن نماينـد ولـيكن                       

غذاي او از لحوم خفيفه به ابازير و شراب قوي رقيق صرف قليل باشد و معاجين كبار حسب وجـوب وقـت و حـال و                          

كه اگر با ماده باشد اول تنقيه بايد كرد پـس تـدبير تبـديل مـزاج                 :  گويد سيدضمدة محلله از خارج استعمال كنند       ا

كنند و هرگاه تنقيه خواهند كردن اول شبانگاه اين حب خورانند ايارج قيقرا يك درم غازيقون يك درم لك مغـسول                     

را در آب كـرفس حـل كـرده ادويـه سـوده بـدان               دانگي ريوند چيني دو دانگ انيسون يك دانگ مقل دانگـي مقـل              
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 و بامداد اين مطبوخ دهند هليلة كابلي پانزده درم افسنتين رومي غافث افتيمون هـر        است بسرشند و اين يك شربت    

الطيب يك درم كرفس پوست بيخ باديان باديـان          كوفته سه درم سنبل    يك پنج درم گل سرخ ده درم تربد سفيد نيم         

كوفته هفت درم مويز منقي سي دانه انجير پانزده دانه همه را بجوشـانند چنانكـه                  بسفائج نيم  انيسون هر يك دو درم    

 و ماليده صاف كرده درصد درم از اين مطبوخ گرفته فانيذ بيست درم حل كرده بنوشند و بعد تنقية ايـن                       است رسم

الطيب  ون هر يك چهار درم سنبل     ماءاالصول بدهند پوست بيخ كرفس پوست بيخ باديان هر يك ده درم نانخواه انيس             

گل سرخ اذخر هر يك سه درم به دستور بپزند شربتي سي درم تا چهل درم با سه درم روغن بادام تلخ و روغن بادام                         

هـا هـر يـك هفـت درم          هاي مذكور هر يـك پـانزده درم تخـم          تر از آن است بيخ     شيرين بالمناصفه و اين نسخه قوي     

 هر يك سه درم نانخواه قسط زراوند طويل هر يك چهار درم شونيز تخـم سـداب                  قنطوريون دقيق زنجبيل عاقرقرحا   

قردمانا شيطرج هر يك پنج درم جندبيدستر يك درم همه را در سه آثار آب بپزند تـا يـك آثـار بمانـد و در بعـضي                            

يخ كبـر و    ها سليخه اسارون هر يك دو درم و مصطكي و حلبه هريك پنج درم و وج و راسن هر يك دو درم و ب                        نسخ

اند و بايد كه در هر هفته دو بار ايارج فيقرا ساده يا مركب به چيزي ديگر بدهند تا ماده تنقيه يابد                       بيخ سوسن آورده  

و آن را كه با برودت رطوبت غالب بود ماءاالصول به روغن بادام تلخ و روغن بيدانجير بنوشانند و نقيع حليه يا طبيخ                       

 و چون مـادة تنقيـه يابـد معـاجين و جوارشـات و قـرص افـسنتين و قـرص ريونـد و                 او با روغن بادام تلخ سود دارد      

 قرض لوز به نـسخة ثابـت بـن          و ايضاً دواءاللك و دواءالكرم و قرص غافث و حنديقون بدهند و ضمادات بر جگر نهند               

دو درم بـه    قره دهند و اگر كسي را به چيزي معتدل حاجت آيد اين قرص دهند بگيرند نـاردين سـه درم افـسنتين                       

عسل بسرشند شربتي دو درم و اين را معجون ناردين گويند و جگر گرگ خشك كرده كوفته يك كفچه با ماءالعسل                     

 از جگـر همـه جـانوران و او     اسـت يا با سكنجبين سخت سودمندست بهر آنكه گوشت جگر گرگ و مزاج آن معتدل           

را سود دارد و شير شتر اعرابي كه علف او از شيح            هاي جگر     و همه بيماري    است بالخاصية با جگر آدمي سخت موافق     

و سناي مكي و اذخر يا باديان و كرفس و مانند آن باشد با ده درم شكر اخالط ردي را از جگر به اسهال بيرون آرد و                           

 بگيرند افسنتين و هليلة زرد و        است ها بگشايد و اين حب امراض جگر و ابتداي استسقا و حميات مزمنه را نافع               سده
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الثعلـب   مصطكي و ريوند چيني و زعفران و لك مغسول و انيسون و شاهتره و ايارج فيقرا همه مـساوي بـه آب عنـب                     

هاي خرد سازند و يك مثقال به شب وقت خواب بخورند و اگر مريض را سرفه باشد نيم وزن همه ادويه                      سرشته حب 

 سوءمزاج بارد در قول صاحب كامل گذشت و          و نسخة او همĤن است كه در        است السوس آميزند و اين ضماد نافع      رب

هاي خشك پسته و     غذا كبك و گنجشك بريان و نخودآب به روغن بادام تلخ و نان در شراب كهنه تر كرده و از ميوه                    

مغز بادام تلخ و شيرين و مويز و فانيذ و حلواي عسل با روغن بادام و زيت خورند و روزه داشتن و كم خـوردن سـود                           

 يا سوداوي عكريـه تنقيـة        است  گويد كه در سوءمزاج بارد اگر مفهوم شود كه در بدن مادة بلغمي             جتروي صاحبدارد  

 و نسخة او همĤن است كه در قول سيد اوالً مذكور شد              است آن به مسهالت و مدرات مناسبه نمايند و اين حب نافع          

نجبين عنصلي و عسلي بخورند و زنجبيل و بعد تنقيه اقدام بر تبديل كبد نمايند و شراب افسنتين يا قرص آن با سك           

  اسـت  مربي به ماءاالصول و قرص لك و دواءالكركم با سكنجبين بزوري بدهند و اين شربت نيز برودت كبـد را نـافع                     

بيخ باديان تخم كرفس هر يك سه درم پوست بيخ كبر افسنتين غافث اسارون هـر يـك دو درم مـصطكي يـك درم            

د چيني لك هر يك يك مثقال همه را در سه رطل آب بجوشانند تـا نـصف بمانـد                دارچيني يك درم فقاح اذخر ريون     

شكر طبرزد به قدر حاجت داخل كرده به قوام آرند شربت ده درم با يك درم روغن پسته و اگر مرض مزمن گـردد و                         

نج درم يـا ده درم      آن را اثاناسيا كبير يا صغير يك درم به شراب نزد خواب نافع بود و شير شتر اعرابي چهل درم با پ                     

 و اين قرص مفيد افسنتين رومي پنج درم گل سرخ باديان انيسون تخم كـرفس اذخـر اسـارون                     است سكرالعشر نافع 

السوس قسط سليخه هـر يـك يـك درم زعفـران نـيم درم باريـك                  هريك دو درم دارچيني حب بلسان مصطكي رب       

لي و قرص لك كه نسخة آن در سـوءمزاج بـارد در        سائيده قرص سازند شربتي از يك درم تا مثقال به سكنجبين عس           

 مـصنف شفاءاالسـقام   قول مسيحي گذشت و ضماد كه در قول صاحب كامل همان جا مسطور شد نيز نـافع نوشـته                    

نويسد كه در ابتدا سكنجبين بزوري بنوشند و يا مطبوخ پوست بيخ كاسني دو درم تخم كاسـني مثقـال پوسـت                       مي

خر غافث هر يك نيم درم جوشانيده صاف كرده شربت پوست بيخ كاسني و ليمون دو                السوس اذ  بيخ باديان درم اصل   

اوقيه داخل كرده استعمال كنند و اگر كفايت نكند مثل تخم كرفس و مصطكي و قسط هـر واحـد نـيم درم اضـافه                         
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د و نطـول از     نمايند اگر سن و فصل و بلد احتمال كند و ضماد از افسنتين و سليخه و سنبل و قسط و ناردين نماينـ                      

الملك و بابونه و سبوس در ابتدا سازند و اگر كافي نباشد به مثل ايرسا و شـبت و اشـنه قـوي كننـد و گـاهي                             اكليل

 گفته  طبريافتد در زمستان به مثل بابونه و پودينه و شيح و مرزنجوش و در اضمده به سوي كندر واشق                     احتياج مي 

 آنكه خون را فاسد كند و رطوبت در اعضا افزايـد و تهـبج آرد و در                   بهر  است كه سوءمزاج بارد رطب كبد خيلي ردي      

اكثر اوقات طبيعت صاحب او منحل باشد و بسياري را بحومت و سعال به جهت ترطيب ريه عارض شود و گاهي بـه                       

سوي قلب به طريق غذا رطوبت بسيار دارد و مورث كسل و جبن گردد و حميات بلغمي بيشتر به هم رسـد و چـون                         

ل افتد حبس او مشكل بود و همچنين اگر جراحت يا قرحه به هم رسد اندمال او صعب گـردد و عـالج صـاحب                         اسها

 اما از اغذية مثل لحوم عصافير و قنابر و شفتين و قالياي محرقـه از لحـوم حمـالن                     است اين مزاج تسخين و تجفيف    

العـصافير باشـد و از آنچـه         ن زنجبيـل و لـسان     بود و از اشربه شراب كهنه مصلح اوست و از ادوية فالفلي و آنچه در آ               

ضماد اين كبد بدان نمايند صبر و مر و روغن بلسان و مصطكي و سنبل و زرنب و پوست به خوشبو و پوست تـرنج و          

حب بلسان و مويزج و عاقرقرحا و مانند آن است و واجب نيست كه فصد كنند و جماعتي را به اين مزاج ديـدم كـه                          

خون بسيار نمودند و در استسقاي لحمي افتادند و در اسخان كبد افراط نكنند بلكه تـسخين او                  فصد كردند و اخراج     

الغـار و   النيل و حـب  به اعتدال نمايند و اگر احتمال استفراغ كنند تنقيه هليلة كابلي و سياه و غاريقون و ايارج و حب             

ل اين مزاج و كمافيطوس و كماذريوس نمايند         مث ماهيزهرج و افتيمون و تربد و قنطوريون كه از اوفق اشياست براي           

و چيزي از آلو بخارا و تمرهندي و سقمونيا و مانند آن نبايد داد صاحب اين مزاج را ديدم كه تنقيه او به سـقمونيا و                          

هليلة زرد نمود و تهبج عارض شد و تسخين مزاج او و تضميد كبد او كردم و كاكالنج بـه ماءاالصـول و دبيـدالورد و                          

ركم خورانيدم پس مزاج او به صالح آمد و خالص يافت و مثل اين مزاج در اطفال و كسي كه به جواني از سن                        بيد ك 

 و اما در مشائخ و عجائز چون بر ايشان اين مـستولي گـردد مـزاج آنهـا رافاسـد كنـد و                         است حداثت رسد غيرمهلك  

  بساست كه قتل ايشان نمايد 

  عالج امراض كبد از سوءمزاج بارد يابس
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 آن ضعف جگر و وجع كبد و ورم جگرست در ساذج آنچه در سـوءمزاج بـارد و در يـابس گذشـت مركـب سـاخته                            و

استعمال نمايند و در مادي تنقيه به مسهل سودا و حب افتيمون و مطبوخ آن و يـا مـاءالجبن مـع حـب الجـورد و                            

عـرق شـير حكـيم كبيرعليخـان و         سفوف آن نمايند و يا ماءالجبن شير شتر دهند و بعد تنقيـة خميـره مرواريـد و                   

افزا دهند مانند سـمك رضراضـي و گوشـت بزغالـه كـه در آن پالـك                   ماءاللحم علويخان نوشانند و غذا چيزهاي تري      

 اضمدة چرب نرم از مراهم و غيـرآن و معـاجين            شيخهندي و رومي و گشنيز سبز داخل باشد با نان دهند و به قول               

جون قبادالملك و امروسيا و اثاناسيا دقوقي و از معجون فنداديقون به قدر نخود           گرم مثل دواءاللك و دواءالكركم و مع      

يا باقال به ماءاالصول كه در آن ادهان رطبه افتد استعمال كنند و شراب رقيق قوي بـه كـار برنـد و چـون در اينجـا                            

انيـسون هـر واحـد      قبض باشد اين حب استعمال نمايند بگيرند سكبينج و اشق و جاوشير مساوي و تخم كـرفس و                   

نصف و ربع جزو و از آن حب سازند و يا بر سكبينج با يكي از آنها به حسب حاجـت اقتـصار كننـد و وزن يـك و دو                               

 وزن جمله ادويه باشد چون كل ادوية آن مستعمل باشند و شربت براي ضعيف يك مثقـال و بـراي قـوي دو مثقـال                        

 گويند كه به روغن نرگس و خيري و سوسن          يوسف و   اسمعيلازد   و بايد كه رعايت كنند تا مبالغه در ارخا نيند          است

و ساسمين و موم زرد قيروطي ساخته به كار برند و ماءاالصول به روغن بادام شيرين دهنـد و دواءاللـك و معـاجين                        

برشـت بـا     كركم سود دارد و طعام آب گندم و آب سبوس خصوصاً بعد از آنكه از حمام بيرون آيند و زردة بيضة نـيم                      

شكر و دارچيني و ماءاللحم با شكر و نان در شراب كهنه مروق ثريد كرده دهند و آب به ماءالعسل بـا شـراب كهنـه                          

گـردد و بـه ايـن         شود و مؤدي به دق و ذبول مي         گويد كه سوءمزاج بارد يابس در كبد زايل مي         طبريآميخته خورند   

 بهـر آنكـه مـوت ببـرد و      اسـت ه مزاج مضاد حيات مزاج چون مزاج مشائخ منتهي گردد ذبول يابند و هالك شوند چ           

 از صـحت او بيـان نمـوده و از           جـالينوس  بلكه    است يبس و حيات به حرارت و رطوبت باشد و عالج اين مزاج صعب            

عالجش اين است كه شراب حديث بنوشند و طعام به لحم حمالن اسفيدباج مدقق سازند و آنچـه تـسخين مـزاج و                       

فزايد و آنچه ترطيب او نمايد اكثر حرارت او كم كند و در برودت افزايد و بـدين جهـت                    تجفيف او كند در يبس او بي      

 و منـع او از       اسـت  جالينوس او را عسرالبرد گفته و آنچه موافق صاحب اين مزاج بود ثقل او بـه سـوي بـالد جنـوبي                     
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م دائم به اعتدال از اوفق سكونت بالد شمالي و اگرصناعت او فالحت و زراعت باشد ثقل به حرارت كنند و دخول حما

 و لحـم     است  و آبزن حشايش مسخن مثل مرزنجوش و تمام و قيصوم و شيح و مانند آن صالح                 است اشيا براي ايشان  

ميش خصي مفيد و واجب نيست كه به لحوم ميش كبار و بز و تيس قربت نمايند و نه فصد كنند مگر نزد ضـرورتي                         

هاي حار رطب مثل روغـن خيـري و سوسـن و ياسـمين               كه حقنه به روغن    مقام فصد شئ ديگر نباشد و بايد       كه قائم 

تـرين   ام نـافع و صـالح      نمايند و حقنه به روغن رؤس و اكارع مطبوخ به حشايش كه در مداوات ضعف باه ذكـر كـرده                   

 البته و آنچه تضميد كبد صاحب اين مـزاج بـدان كننـد               است معالجات و اوفق آن براي صاحب اين مزاج ترك جماع         

 و جماعتي را از حذاق معالجين ديـدم كـه صـاحب ايـن مـزاج را                   است وم روغن معمول از روغن خيري و ياسمين       م

اشارت به نوشيدن شير ميش با شكر و با عسل نمودند و عورتي ادمان خوردن عسل قصب و رطب و جمـاز و مـاهي                         

نيكو گرديد و آنچه ذكر كـردم عـالج ايـن           معروف به روسان نمود و از آن اين مزاج زايل شد و بدن او فربه و رنگ او                   

مـزاج در بـالد شـمالي يـا     ة  پس طبيب را بايد كـه معالجـ   است و اوكد آن انتقال او به سوي بالد جنوبي  است مزاج

  بالدي كه بر آن حرارت و يبس غالب باشد نكند 

  ضعف كبد

 يكي انواع سـوءمزاج      است  او سه نوع    از خللي كه در جميع قواي اربعه جگر يا در بعض آن افتد و اسباب                است عبارت

خاصه جگر يا جميع بدن دوم خلل و آفت اعضاي مجاور و مشارك جگر چون زهره و طحال و گـرده رحـم معـده و                          

امعا و اعضاي صدر چنانچه وقوع سده در منافذ بعض اين اعضا مثل منفذي كه ميان جگر و مراره و ميان او و طحال                        

 متولد در جگر منفصل نشود بلكه در آن باقي ماند و افعـال او مختـل گـردد سـوم     و ميان او و كليه است پس فضول      

امراض آليه مثل امتال و تصغر و رمل و حصات در سدد و ورم و دبيله و قرحـه و جراحـت وعفونـت در نفـس كبـد و                      

ل كبد او ضعف     مكبود آن را گويند كه در افعا       جالينوسفرمايد كه به قول       مي شيخصاحب اين مرض را مكبود نامند       

الحقيقت تابع امراض كبدي باشد و ايـن يـا بـه             به غير امراض ظاهر مثل ورم يا دبيله به هم رسد لكن ضعف كبد في              

سبب سوءمزاج بالماده يا مع او باشد مبداي او از نفس كبد بود يا از اعضاي ديگر كه ميان آن ها و در كبد مجـاورت                          
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 نكند يا طحال چون سودا را جذب ننمايد يا گرده و شـانه چـون جـذب                  باشد مثل مراره چون صفرا را از جگر جذب        

الدم كه جگر بارد گردد به واسطة جذب خون از آن يا بنابر شـدت احتبـاس                  مائيت نكند يا رحم به جهت شدت نزف       

حيض كه فضول طمثي جذب نشود و بدان سبب خون جگر فاسد گردد يا معده چون در آن فـساد افتـد و كيلـوس                         

الهضم يا فاسدالهضم به جگر رود و قوت جگر از هضم آن عـاجز آيـد و يـا امعـا                       نيابد بلكه كيلوس ضعيف    هضم جيد 

چون الم يابد و چون در آن خلط لزج جمع شود و ميان او و ميان مراره سده پيدا كند و صفرا از كبد جـدا نگـردد و                             

ت اعضاي صدر باشد چنانچه الم يـا ورم در آن           جگر ممتلي ماند و از اين اكثر قولنج حادث شود و يا به سبب مشارك              

 و گاهي افتد و به سبب اتصال اغشيه و عروق حدبة كبد ضرر به كبد رسد و يا از جميع بدن چنĤنچه در حميات بود                        

به سبب سوءمزاج تنها نباشد بلكه به سبب ورم دموي يا صفراوي با صالبت يا سرطان يا ترهل بود يا به سبب قرحـه                        

بب عفونت كه جگر را عارض گردد ضعف كلي جگر آن است كه جامع ضعف جميع قواي او باشد و گاه و شق يا به س  

ضعف كلي نباشد بلكه به حسب قوتي از قواي اربعة او بود و ظاهرست كه سبب ضعف جگر اگر قوي بـود هـر چهـار                          

ن خلـل بـاقي مانـد و بـه          قوت او را ضعيف كند واال بعضي از آن خلل پذيرد و بعضي بر صحت خود ماند پس اگـر آ                    

سرعت دفع نشود از بعض به جميع مؤدي گردد و اكثر جاذبه و هاضمه از برودت و رطوبت ضعيف شود و ماسـكه از                        

در اين مرض آن است كه اوالً تشخيص اين مرض نماينـد و             طريق تشخيص   رطوبت و دافعه از يبوست ضعيف گردد        

وص هر قوت جگر مثالً اول نظـر كننـد بـر رنـگ چهـره                بعد از آن تشخيص اسباب او و سپس تشخيص ضعف مخص          

مريض و سحنة او پس اگر رنگ در غايت صحت باشد و سحنه درست بود در كبد او علتي نبود و اگر رنگ فاسـد در                          

اكثر مائل به زردي و سفيدي و گاهي به سبزي و تيرگي هنگام غلبه برودت باشد و بدن الغر بود مريض مكبود باشد                   

كند بر آنكه جگـر در         براز معاينه كنند اگر رنگ آن شبيه به آب شسته گوشت تازه باشد اين داللت مي                به عده بول و   

گردد و ايـن در اكثـر امـر دليـل            توليد خون تصرف قوي نمي كند و مائيت او از كيلوس و صفرت از مائيت جدا نمي                

رين از جانب ايمن خصوصاً بعـد هـضم         ضعف جگر باشد بعد از آن حال قلت اشتها و درد نرم ممتد به سوي ضلع آخ                

معدي هنگام نفوذ غذا به جگر بپرسند كه اين نيز الزم ضعف جگر است پس اقسام سـوءمزاج او بـه طريقـي كـه در                          
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تشخيص امراض جگر از سوءمزاج مسطور شد دريافت نمايند بعد از آن حال مشاركت اعضاي ديگـر از تقـدم آفـت و       

گ چهره و هضم غذا و مغص و بول و غيرآن معلوم كنند مثالً اگر رنگ يرقاني زرد                  وجود فساد در يكي از آن ها از رن        

باشد و گاهي براز هم سفيد بود به مشاركت مراره باشد و اگر بر رنگ سياهي غالب بود و امراض طحال يافته شود به                        

اشـد و اگـر مغـص و        مشاركت طحال باشد و اگر آفات معده و سوء هضم و قصور آن مدرك گردد به مشاركت معده ب                  

رياح و قراقر يا قولنج دريافت شود به مشاركت امعا باشد و اگر احتباس حيض يا ادرار آن به افراط بـود بـه مـشارك                          

رحم باشد و اگر سحنه مائل به سوءالقنيه و استسقا بود و حال بول از حالت طبيعي متغير باشد به مشاركت گـرده و                        

 و گاهي وجود ثقل و تمدد در معاليق بود به سبب اعضاي صدر باشد و اگـر                  شانه بود و اگر سوءتنفس و سرفه خشك       

داليل اورام و صالبت و دبيله و قرحه و جراحت و سدد و حصات و تصغر كبد و غيرآنكه هر واحد جـدا جـدا مـذكور                           

ن طريـق كـه     گردد يافته شود سببش همان باشد بعد از اين حال ضعف هر واحد از قواي اربعه او دريافت كنند به اي                    

نظر كنند اگر براز كثيرالمقدار و نرم و سفيد آيد اگر معده قوي بود ثقل منهضم باشد واال فال و معذلك بـول رنگـين                         

تر از آنچه در  نضيج و بدن نحيف بود ضعف در جاذبه كبد باشد و اگر طبيعت نرم و براز مائل به سرخي و اسهال بطي        

 بسيار آيد و از كبد امتالي محسوس به ثقل بعد نفوذ غذا به سرعت زائل                ضعف جاذبه باشد و سخافت بدن بود و بول        

شود ضعف در ماسكه باشد و اگر با نرمي طبع رنگ براز غسالي و بول سفيد باشد و تهيج پلك چشم و روي و ترهـل                          

كم رنـگ و  بدن ظاهر گردد و خون كه در فصد خارج شود مايي و بلغمي بود ضعف در هاضمه باشد و اگر براز و بول                      

المقدار باشد و حاجت براز كم و اشتها اندك باشد و در بـدن ترهـل و رنـگ او بـا زردي و سـياهي مخلـوط بـه                 قليل

 در ضعف دافعه جگر فضالت با خون به اعضا رود و آن فضله به هر عضوي                 بدانكهسفيدي بود ضعف در دافعه باشد و        

 تب عفني پديد آيد و رنگ روي بگردد و زشت شود و در اكثر               ها و  كه درآيد ورمي و مرضي تولد كند و درمنافذ سده         

مؤدي به استسقا گردد و در بعضي به قولنج بلغمي و بعضي را يرقان زرد و سياه و بعضي را خارش و قوبـا و قـروح و                            

گـاه   هر و بدانند كه  گردد    شود و صداع در مد حادث مي        دماميل و ثور تولد كند و گاهي انجز به سوي دماغ مرتفع مي            

فرستد آن نيز ضعيف شود و        ضعف در اكثر قواي جگر افتد قوت مميزه كه خون را از مائيت جدا ساخته به عروق مي                 
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بالضرور بول سرخ آيد به واسطه عدم تمايز آب از خون پس اعتماد كلي بر قاروره نشايد بلكه اعتبار بر رنـگ مـريض                        

اد كـه در ضـعف هاضـمه كبـد غـذاي نافـذ بـه سـوي اعـضا             كه اول اشياست بر حال كبد بايد كرد و ايضاً مخفي مب           

باشـد و بـدترين اصـناف آن اسـت كـه              الهضم يا فاسدالهضم مستحيل به سوي كيفيـت ردي مـي           غيرمنهضم يا قليل  

كنـد و اسـهال       منهضم نشود پس آن گه روي منهضم گردد و اسهال غسالي بر ضعف هضم مع هضم قليل داللت مي                  

  ســــــــــــــــــــــــــــــــفيد صــــــــــــــــــــــــــــــــرف داللــــــــــــــــــــــــــــــــت   

كند السيما چون خارج شود به مجرد آنكه داخل           آنكه جاذبه بسيار ضعيف است و هاضمه البته هضم نمي          كند بر  مي

تر بر هاضمه و براز بر جاذبـه         گردد و اگر اشياي مختلفه خارج شود داللت بر فساد هضم كند و دراين معني بول دال                

   اســـــــهال غـــــــسالي كـــــــه در ضـــــــعف جگـــــــر    و ايـــــــضاً بداننـــــــد كـــــــه  بـــــــود 

خر او به نوع ديگر متغير گردد پس در حار مزاج صديدي شود و بعـد از آن مثـل دردي و مثـل خـون                          باشد در آ     مي

سوخته گردد و اكثر پيش از غسالي در اين نوع اسهال صفراوي صرف كثرت كند و در بارد مزاج مثل خـون مـتعفن                        

د شود و مثل آنكه هنگـام ضـعف         الكيفيات والقوام و خصوصاً در بار      گردد و هر دو نوع مؤدي به خروج اشياي مختلف         

آيد كه جگر      عالمات سوءمزاجات جگر مسطور شده و دراين موضع اين قدر به قلم مي             و ايضاً گردد    باشد مي   معده مي 

حار اخالط را گرم كند و به اعضا فرستد و بدان سبب اعضا گرم شود و اشتها برود و باشد كه تب آرد و بـول سـرخ و         

الحركت گرداند و اشتها بسيار كند ودر ابتدا تب نباشد           ود و جگر بارد اخالط را غليظ بطي       زرد باشد و تشنگي بسيار ب     

ليكن بعد مرور ايام كه خون بارد در آن بماند روي گردد و تب و گراني جگر پديد آيـد و جگـر يـابس آن را قليـل و                              

  د و به استسقا مؤدي گردد غليظ كند و بول نيز اندك آيد و جگر رطب آن را مايي گرداند و طبع را نرم كن

  عالج كلي ضعف جگر

بعد تشخيص سبب اين مرض به دستور مسطور اگر قسمي از انواع سوءمزاج مفرد و مركب دريافت گردد به ازاله آن                      

پردازند به نوعي كه در عالج امراض جگر از سوءمزاجات مذكور شد و اگر سببش سده با ورم يا قرحه و غير آن باشد                        

ث آنها مسطور گردد و به عمل آرند و اگر از مـشاركت عـضوي باشـد بـه عـالج مخـصوص آن عـضو                          هر چه در مبح   
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شـود لهـذا اكثـر        مشغول شوند و رعايت جگر الزم شناسند و چون ضعف جگر بيشتر از برودت و رطوبت عارض مـي                  

نمايند بالجمله  ضماداً ميعالج او به اشياي حاره قابضه خوشبو مثل دارچيني و فقاح اذخر و مرمكي و زعفران شرباً و               

هر چه در عالج استسقا بيايد حسب حاجت به كار برند و استعمال و دبيـدالورد و دواءالكـركم و دواءاللـك و شـربت                         

 و هر آنچه در آن  استكشوث و بزور و اصول و دينار و قرص زرشك كبير و قرص ورد و انوشدارو در اين باب معمول                  

ض مقوي جرم كبد و تفتيح مزبل سدد و انضاج و تليين باشد نافع شناسند و آب عطريت مقوي روح و قوت كبد و قب   

 و سكنجبين و عـود و ريونـد را در ايـن جـا                است كاسني با ريوند و شربت ورد با شربت دينار جامع اكثر اين خصال            

فسنتين مفـرد داننـد     خصوصيت زياده است و كذا بزورات را و اثاناسيا و دواءالكبريت يا عرق تنبول علويخان و عرق ا                 

 گويد كه اين دواء براي ضعف جگر از امالي استاد من است قرص انبرباريس ريونـدي سـوده بـا عـرق                       خضر ابن علي  

گاؤزبان شامي چهار اوقيه و شربت قشر اصل هندبا و عود يك نيم اوقيه بدهند و اين دواي مسهل بهر ضعف كبد مع                       

ناخورده يك درم حشيشه غافث مغربي جديد نـيم درم تخـم كـشوث              صالبت از امالي استاد است ريوند چيني كرم         

ربع درم نبات سفيد يك مثقال باريك سائيده و در عسل خيارشنبر هفت درم و روغن بادام يك درم آميزند و بعد از                       

 الـدم و جراحـت و      اين امر به استعمال مقويات مثل گلقند و معجون اترج كنند و اين نقوع براي ضعف جگر بـا قيـام                    

انجبار جديـد يـك مثقـال تخـم كاسـني يـك          خطمي مقشر سه درم بيخ است عطش در اطفال از امالي آن مرحوم      

نمايدكه خوردن افسنتين و كذا زيتون در سـركه يـك شـبانه                تسويد مي  سويديمثقال نقوع كرده بدل آب بنوشانند       

 و كذا معجون نعنع يك جزو گل سرخ دو          العالم براي حار مزاج و خوردن زيت انفاق        روز تر كرده و شرب و ضماد حي       

تاب و اكل پسته هر واحـد در تقويـت جگـر       جزو با شكر شش جزو سرشته چند روز در آفتاب نهاده و شرب آب آهن              

 و از اطباي ديگر نقل كرده كه تخم كشوث و مويز منقي سرخ و افسنتين رومي و سـليخه و كبـاش                        است مجرب من 

الماء و بسبابه جوزبوا عودالنجور هر روز يك مثقال و كمون و كمافيطوس              ن و زيتون  قرنفل و راوند و غافث و عصارة آ       

دارچيني اسارون فرنجمشك  قسط تلخ زعفران بهمن سفيد بادرنجبويه و عرق آن و تخم آن و صمغ سرو و مشك و                      

اعي و عـصارة    الـصبغ و اشـنه و ليمـون مـالح و گلقنـد و كاسـني بـري و سـعد و شـك                         زرنب و كندر و دارفلفل و فوه      
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المحلب و تنبول  افلنجه و تخم هليون و مو و مغز حب       النعمان و فقاح اذخر و بنگ و عصفر سنبل رومي و هيل            شقائق

انجدان و حب بلسان و مر و روغن بلسان و نعنع و درونج و كبابه و بيخ اثل يا اطراف نرم او كوفته در شراب خوشـبو                           

حرق يا مقرض و زربناد و گل خرما و گزر مخلل و نارمشك هر واحد مقـوي                 قابض پخته و قثاي بري و ابريشم خام م        

كبد بارد است و كذا شرب و ضماد سنبل هندي و مصطكي و عنبر و الدن و حمامـا و عـود و لـك و سـداب و بـيخ                               

ا انجدان و جوزالسرو و فراسيون و وج و اظفارالطيب و كفري و ضماد استة خرماي سوخته در شراب سرد كرده و كـذ                      

نسرين مقوي جگر است و شرب و ضـماد زرشـك و طراثيـث عـصاره لحيـةالتيس بقلـة خرفـه و تخـم آن طباشـير                            

اآلس و برگ آن و عفص و امتصاص و ريباس و عصارة او آمله و آب حصرم و امرود و آب برگ كاسني و تخم آن                            حب

و عصارة غرب و بيخ اثل كوفتـه يـا          و سك مسك و بليله و تمرهندي و ليمون و سماق و انارين و گل سرخ و مرجان                   

اطراف نرم او در سركه جوشانيده و كاكنج و عذبه و اناردانه و آلو و زردآلو و توت شـامي و تـرنج و رنگتـره و كولـه و                              

گالب جامن و خيار و تربز و كدو و شفتالو و كسيرد و گشنيز سبز و شرب سكنجبين سفرجلي و بـزوري و تفـاحي و            

 آن و شربت كشوث و دينار و قرص گل و جوارش آمله و خوزي و انارين هر واحد مقوي                    قرص زرشك صغير و شربت    

نويسند كه ضعف جگر اكثر از برودت و رطوبت و كمتـر از يبوسـت و بـه                     مي ايالقي و   جرجاني و   شيخكبد حار است    

تليـين مخلـوط بـه      سبب مواد ردي محتبس در آن باشد و لهذا اكثر عالج او به تسخين لطيف مع تفتيح و انضاج و                     

قبض مقوي و منع عفونت بود و اين بيشتر به ادويه خوشبو كه در آن تفتيح و انـضاج و قـبض باشـد مثـل زعفـران                            

دار كه در آن اندك قبض باشد مثل اناردانه نفع كند كـه آن بـه ترشـي تقويـت و                      حاصل شود و ايضاً اشياي چاشني     

يني جالي رطوبت و تفتيح سدد و تعديل برودت ترشـي كنـد             تقطيع رطوبت غليظ و تسكين حرارت نمايد و به شير         

بعد از آن رعايت جانب حرارت و برودت به حسب اقتضاي مزاج نمايند و به آن دواي مسخن يا مبرد شريك سازند و                       

 و چون تجليل حاجت افتد و ورم باشد يا سده يـا غيـر آن                 است خوردن مويز مع تخم بعد نيك خاييدن از اين قبيل         

 از دواي قابض خالي نباشد اال در آن جا كه مزاج يابس بسيار باشد دواي قابض خشك در آن داخل نكننـد و         دواي او 

اگر در جگر ماده محتبس باشد به استفراغ حاجت آيد پس اگر ماده دموي بود فصد كننـد و اگـر خلـط غلـيظ لـزج        
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جا سده باشد به مثل عصاره غافث و افسنتين         باشد استفراغ به مثل غاريقون و اگر رقيق مائل به حرارت بود و در آن                

نمايند و در هر دو دوايي كه در قوت استفراغ به قدر حاجت معين باشد مخلوط سازند و گـاه اسـهال و ذرب شـدت                          

شود و در مثـل ايـن         كند و ضرر عظيم از آن حاصل مي         نمايد و طبيب براي حبس آن مبادرت به ادويه قابضه مي            مي

اسهال از دفع طبيعت بود و جگر بدان تنقيه يابد مدد نمايند تا نقا به سرعت حاصل شود و اگر                    حالت تأمل كنند اگر     

احتياج به حبس او باشد به استعمال ادوية خوشبو مفتح و مقوي به قبض معتدل و تفتيح صـالح حـبس او كننـد و                         

نواع ضعف جگر كه به خاصـيت       خصوصاً مطبوخ در شراب ريحاني كه در آن قبض باشد و از ادويه مشتركه كه براي ا                

 يك ملعقه از آن به شراب بخورند و چون عالج كبد به عالجات واجـب                 است فعل كند جگر گرگ خشك كرده سوده      

كرده شود بايد كه اقدام در آن هنگام بر شير ناقه عربي كنند و از ادويه جيده به جهت ضعف كبد ايـن دواسـت كـه                           

ريوند چيني هر يك سه درم عصاره غافث باديان تخم سرمق هريك پـنج              تنقيه جگر و تقويت آن نمايد لك مغسول         

درم افسنتين رومي شش درم تخم كاسني ده درم كشوث هشت درم تخم كرفس چهاردرم اقراص يـا سـفوف از آن                      

سازند شربتي دودرم و از ادوية محموده مقدم بر غير خود اين دواست مويز دانه برآورده بيست و پنج مثقال زعفـران                      

اليهود دو مثقال و نيم دارچيني مثقال سليخه نـيم           ثقال و در بعضي نسخ ها نيم مثقال قصب الزريره دو مثقال مقل            م

مثقال سنبل سه مثقال اذخر دو مثقال و نيم مر چهار مثقال صمغ بطم چهار مثقـال دارشيـشعان دو مثقـال عـسل                        

گر بسرشند چنانچه رسم است شربتي مثقال و اگـر          شانزده مثقال مقل را در شراب به قدر كفايت حل كرده ادويه دي            

 از ادويـه كـه هريـك بـه           اسـت   گفته كه اين معجون مركب     جالينوسحرارت باشد افيون و بزرالبنج در آن آميزند و          

 پس بعضي از آن قبض معتدل به انضاج كند و بعضي به تجفيف و تنقيـه زردآب ردي و                     است خاصيت جگر را موافق   

 و بعضي مضاد عفونت است و اكثر آن افاويه عطريه مثل دارچيني و سليخه اسـت و آن هـر                     بعضي اصالح مزاج ردي   

انـد و    دو مضاد عفونت و مصلح مزاج و دافع سبب مفسد و نشف صديد ردي و دافع آن و مقاوم ادويه قتالـه و سـموم                        

 ديگر مثل سنبل و غيـرآن در        تر از جميع ادويه عطريه     تر از سليخه است و اين هر دو دوا اقوي          اگر چه دارچيني قوي   

اند و وزن مويز به ديـن        اين باب است و اما دارشيشعان و زعفران هر دو جامع قبض و انضاج و تليين و اصالح عفونت                  
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تر باشد و آن از ادويـه صـديقه          هاي ديگر دهد تا موافق     مقدار بهر آن است كه شيريني او را ادويه ديگر بشكند و قوت            

 و ايضاً در آن انضاج و تعديل اخالط است و  استست و اين صداقت افضل خواص دواي نافع   كبد به سبب مشاكلت او    

الستحاله به سوي فسادست و شراب از ادوية موافقه است اگر مانع نباشد و در آن مضادت به عفونت است و                      غيرسريع

يح و جالست و آنچـه در        و در آن تفت    البطم  در عسل آنچه معلوم است و مقل ملين منضج محلل است و كذلك علك             

آن افيون و بزرالبنج داخل كرده باشند آن شديدالمنفعت باشد چون ضعف جگر مقـارن حـرارت بـود و لهـذا فلونيـا                        

النفع براي اصناف ضعف كبد به هر دو نسخة آن است و از ادوية نافعه كه در آن تسخين شديد نيـست ايـن                         مشترك

جزو سائيده به عسل آميخته از آن بخورند واز كمـادات ادويـة خوشـبو               است كه بگيرند ناردين سه جزو افسنتين دو         

 و گاهي بدان كمك آميخته و روغن ناردين و مانند آن داخل كـرده بـه                  است معروف مطبوخ به شراب ريحاني قابض     

كنند و ضماد مذكور در قرابادين كه در آن حصرم و عساليج گرم و گل سرخ اسـت و جميـع                       صوف گرفته تكميد مي   

ادات كه در باب ضعف معده مذكور شد سود دارد و ضمادات مركب از سعد و مصطكي و سنبل و كنـدر و سـك                         ضم

مسك و جوزالسرو و فقاح اذخر و بزور معروف ممزوج به مي سوسن و مانند آن و ضماد كه از صبر و مصطكي سازند                        

 امر به خوردن بهـي و سـيب شـامي و            مفيد و اگر ضعف كبد به سبب حرارت باشد و آن كمتر باشد نه غالب بايد كه                

الثعلب و سكنجبين دهنـد      امرود چيني و انار ميخوش و ترش كنند اگر سدد بسيار نباشد واال آب كاسني و آب عنب                 

و طعام شورباي سكباج مصفي از وسومت متخذ به گشنيز سازند و اگر حرارت شديد نباشد به دارچينـي و سـنبل و                       

شكم او به گشنيز و اندك پودينه پر كـرده و اگـر حـرارت شـديد نبـود در آن                     مصطكي خوشبو كنند و مصوص مرغ       

 اگـر از آن يـك ونـيم          است  در ميامر نوشته كه عصارة اترج نيز نافع        جالينوسابازير مذكوره داخل كرده موافق باشد       

بة لطيفـة مـدر     اوقيه گرفته با شربت عسل بدهند و همچنين اگر عصارة فواكة مذكوره در قول شيخ با چيزي از اشـر                   

بول دهند و بگيرند مر چهار درم تا شش درم و بيخ كمافيطوس چهاردرم و به عسل كـف گرفتـه بـسرشند و ناشـتا                          

 و اگر حرارت شـديد باشـد روغـن گـل و              است بخورند و از معجونات آنچه به افيون و بزرالبنج سازند و فلونيا معمول            

يه كه اندك مبرد باشد به غير آنكـه سـده تولـد كنـد بخورنـد و از                   روغن تفاح بنوشند به اشربة لذيذه و بالجمله اغذ        
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شراب البته منع كنند مگر آنكه احتياج او به سببي ديگر مثل ضعف معده باشد و چون مزاج بارد بود ضد آنكه گفته                       

 فلفـل سـازند     شد به عمل آرند و اگر خواهند اندك شراب بنوشند و بايد كه اوالً ناشتا غافث و اسارون يا دوايي كه از                     

نويسد كه اگر برودت معده با برودت جگر مجتمع شود هضم ردي گـردد و قراقـر و ريـاح كثـرت                         مي گيالنيبخورند  

پذيرد و مشرف به استسقا گردد و در چنين حال واجب است كه به اغذية حار يابس تدبير نمايند و به مقداري دهند                       

ند و بـه چيـزي كـه در آن سـقمونيا باشـد و بـه سـاير ادويـه                     كه تخمه و بدهضمي واقع نشود و شراب كهنه بنوشان         

مستفرغه قويه استفراغ نكنند بلكه اگر حاجت باشد استفراغ به مثل غاريقون و هليلة سياه و كابلي و صبر و مانند آن       

 تر براي مثل اين كبد شراب كهنه بر طعام ناشف هنگام هـضم اوسـت بعـد از آنكـه حفـظ      كنند و از همه اشيا موافق 

مقدار واجب او كنند و اين سفوف در اين باب نفع بليغ نمايد هليلة كابلي و سياه و گل سرخ هر واحد سه درم كندر                         

ذكر دو درم سنبل قرنفل قافله صغار سعد هر واحد يك درم همه را كوفته بيخته همچند آن شكر طبرزد آميخته در                      

سخين كبد باشـد بـه سـنبل و مـصطكي و اصـابع صـفر و                 هر سه روز يك بار سه درم بخورند و چون ارادة زيادتي ت            

 كه به هر واحد از ضعف قواي اربعـه           عالج جزئي  خولنجان و سعد سوده به شراب كهنه سرشته بر جگر ضماد نمايند           

 اگر قوت هاضمه ضعيف باشد تقويت او به ادويـه كـه درآن انـدك قـبض و عطريـت و انـضاج و                          است كبد مخصوص 

الزريـره و سـعد و ماننـد آن          ه در آن سنبل و بسباسه و جوزبوا و كندر و مصطكي و قصب             سخونت باشد مثل دوايي ك    

افتد بايد كرد و ترياق اربعه و سنجرينيا به شراب استعمال كنند و تضميد كبد به صبر و گلنار و پوست انار و الدن و                         

بـسازند و بـه دارچينـي و سـنبل و           آس و اطراف كرم و گالب نمايند و غذا زيرباج متخذ به حب رمان و مويز كوفته                  

 جاذبه ضعيف باشد تقويت آن به دوايي كه در آن قبض بـسيار انـدك                و اگر غيره خوشبو كنند و مويز با تخم بخورند         

بلكه بدانچه در آن قبض به قدري باشد كه حفظ قوت كبد نمايد بايد كـرد و لـيكن در آن عطريـت و تـسخين بـود                            

 عالج از ضمادات و اطليه و مروخات جهد كنند كه آن اشـد موافقـت در ايـن موضـع                   چون اذخر و بابونه و در اين به         

 و ايضاً در تفتيح سدد سعي نمايند و دارچيني و زعفران و شراب عفص دهند و غذا دراج و مرغ يا تيهو مطبـوخ   است

و اگـر   آب آس نمايند    به آب غوره به افاويه سازند و تضميد كبد به گلنار و مصطكي و افسنتين و صبر و گل سرخ به                      
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كنند و از اسخان كم نمايند و اگر با ادوية گرم خوشبو ادوية قابض كه               ضعف در ماسكه باشد در تقويت و قبض زياده          

در تدبير به آن برابري كند مثل گلنار و گل سرخ و طراثيث يار كنند صـواب باشـد و جـوارش خـوزي بـه رب بهـي                             

لؤلؤي علويخان استعمال نمايند و غذا لحم به سركه و مري يا لحـم تيهـو و                 بخورند و ميبهو آملة مربي و انوشداروي        

 كبك متخذ به توابل حارجنان رده سازند و تضميد كبد به سك و عود و گل سرخ به آب سيب و مي سوسن نماينـد                        

د و تفتـيح     ضعف در دافعه باشد تقويت آن كنند و تسخين كليه و احشا بدانچه در باب او معلوم گردد بايد كـر                     و اگر 

مسام نمايند به مثل باديان خطايي و رومـي و هنـدي و كـشوث و افـسنتين و ماننـد آن و اسـتعمال مـاءالجبن بـه                             

بدن ممتلي باشد فصد اسيلم كنند و غذا مزورة زيرباج يـا            و اگر     است سكنجبين افتيموني و خوردن هليلة مربع نافع      

اشند بايـد سـاخت و گوشـت كبـك و زرده بيـضه نـيم برشـت                  لحم بريان كه بر آن شراب يا سركه يا مري پاشيده ب           

هـا را    خوردن و دارچيني و قرنفل و زنجبيل در طعام داخل كردن سودمند و بدانكه همه انواع سوءمزاج جميع قـوت                   

ضعيف كند و اگر چه ضعيف قوت هاضمه و جاذبه بيشتر از برودت بود ليكن گاه باشد كه سبب ضعف سوءمزاج حار                      

ورت بايد كه چيزي بارد دهند تا قوت هضم و جذب باز آيد بدين جهت هر كجا كه قوت ضعيف باشـد                      بود در اين ص   

 در عـالج     اسـت  اول تامل بايد كرد كه كدام سوءمزاج غالب است پس تبديل آن مزاج كنند بالجمله طبيـب محتـاج                  

ـ                      ه عـالج و غـذا و ضـماد         ضعف قواي طبيعي به تفحص علت موجب آن از هر سوءمزاج و هر ماده غالب تـا قـصد او ب

ترين اغذيه آن است كه در آن غلظ و لزوجت نباشد مثل لحوم خفيفه و نـان گنـدم                    موافق حال موذيه باشد و موافق     

برشت و ماننـد آن و از زيرباجـات نافعـه            غير علكيه و ماءالشعير محرور را ساده دهند و مبرود را به عسل و بيضه نيم               

 حتي   است  و مويز فربه ايشان را بسيار نافع        است ته با دارچيني و فلفل خوشبو ساخته      براي ايشان اناردانه به مويز پخ     

  كه آن اسهال شبيه به آب گوشت منع كند 

  سدد كبد و ماساريقا

ها گاهي در خلل لحم كبد حادث گردد و به سبب غلـظ خـوني كـه غـذاي او                  سده بدانكهيعني احتباس مجاري آنها     

تـر بـه ورم و       دت جاذبة او يا برسبيل احتباس ماده بنابر ضعف هضم او و اين مشابه             شود و به سبب ضعف دافعه يا ش       
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 و گاهي در عروقي كه در جگر است و محل طبخ و استحاله كيلوس به اخالط بود و يا در ماسـاريقا                        است الوقوع قليل

كـه مـذكور گـردد يـا        عارض گردد به سبب ضيق آنها در اصل خلقت يا عروض به تقبض و مانند آن از اسباب ديگر                    

 و اكثر آنچه از اين قبيل باشد         است التواي آنها در خلقت و يا به سبب خلطي كه در آن جاري شود و اين كثيرالوقوع                

شـود پـس    در شعب عرق به آب بود كه در مقعر كبد منقسم است بهر آنكه ماده ساده اول به سوي آنهـا واصـل مـي                 

رود و ثقـل در آن جـا          عرق طالع كه در محدب كبد متفـرق اسـت مـي           صاف از آن به سوي فوهات عروق منشعبه از          

هاي محدب وسيع و فراخ است و لهذا اكثر سدد در جانب مقعر افتد و گاهي امر بـه حـدوث                      بماند و با وجود آن رگ     

سدد در محدب مؤدي گردد و چون سدها در كبد كثرت نمايد و زمان آن طول كند به عفونات محدث حميات و بـه                    

 مؤدي به استسقا و به توليد رياح محدث اوجاع صعب انجامد و سدد از امهات امراض كبدسـت و بـدان حـدوث                        اورام

استسقا الزم گردد و اما ماده مولد سدد با خلط مسدد به سبب غلظ و لزوجت او خواه به سبب كثـرت و امـتال از آن                           

گوينـد    م با ثولول يا وقوف شئ غيرخلط غلـيظ مـي          باشد و يا ورم و يا ريح و يا كيفيت مقبضه بود و آنچه از نبات لح                

 بر مثل آن چيزي نرويد و آن بسيارست و اگر برويد همـه               است بعيدست يا قليل و نادر بهر آنكه فوهات اورده عصبي         

را عام بر قياس واحد نباشد و اما فاعل سدة ضعف قوت هاضمه و مميزه و ضعف دافعه به سبب سوءمزاج حار يا بـارد                         

ن متولد در جگر يا منادي به سوي آن از خارج از هوا و غيره بود و يا شدت قوت جاذبه باشد و امـا منفعـل                           و مانند آ  

 متناوالت غليظه از لحوم و از طين خاصـه و از مثـل اشـياي فاسـد و گـچ و اشـنان و فطـر و                             است كه آن ماده سده   

 پـس    است ند آن باشد و اصل در آن غلظ       چيزهاي سخت قابض چون اقسام امرود و زعرور و بلوط و آب معدني و مان              

اگر بارد لطيف رقيق بود سده حادث نكند و اگر حار غليظ باشد به سبب غلظ او سدد پيدا نمايـد و در سـابق گفتـه                           

شد كه بعض چيزها گاهي غليظ نسبت به كبد بود و نسبت به مابعد او نباشد چون در جگر منهضم شود مثل گنـدم                        

كند پس يا در راز خارج شود اگر سده  يابد و يا عالج اعانت بر آن مي ع مواد ساده قوت ميعلكيه و اكثر طبيعت بر دف

 حركـت   بدانكهدر جانب مقعر بود و يا در بول اگر سده در جانب محدث باشد و اخالط مختلفه غليظه ظاهر گردد و                      

 از موجبات سـده كبدسـت و        بعداز طعام خاصه كه غليظ و لزج و شيرين باشد و استحمام و خوردن شراب عقب غذا                
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 سدة جگر يا در جانب محدب افتد يا در جانـب مقعـر يـا در هـر دو                    جرجانيهاي ردي و به قول       كذلك نوشيدن آب  

جانب و سبب سدة محدب كثرت خون غليظ باشد و ضعف قوت دافعه و سبب سدة مقعر غلظ و خامي و ناگوار بـدن               

با تب و گراني اندك و درد صعب و در اكثر با نتو در موضـع كبـد                  كيلوس بود و فرق در سده و ورم آن است كه ورم             

بود و در سدد گراني بيشتر از ورم باشد و درد نباشد و اگر بود كمتر از درد و ورم باشد و تب نبـود مگـر بعـد ازمـان                               

 يـا مقعـر      است آن اين است كه اوالً اين مرض مشخص نمايند پس محل سده كه در محدب              طريق تشخيص   سده و   

عد از آن اسباب او و اين چنان باشد كه نظر به رنگ مريض و سحنه او نمايند اگر رنگ او مائـل بـه زردي و الغـر و                              ب

الدم باشد حال احساس ثقل بالوجع در موضع جگر و نرمي براز و سفيدي آن بپرسند اگر اقرار آن كند در جگر                       قليل

اركت اعضاي تنفس با كبد نيز تابع سده بود و اگر به            سده باشد و اكثر سفيدي بول و گاهي تنگي نفس به سبب مش            

اين آثار تب نيز باشد بر كثرت سدد و ازمان آن داللت كند پس از حال كثرت براز و قلـت بـول و رقـت آنهـا سـوال                              

آيد و ثقل در      كنند اگر اقرار كثرت براز و رقت آن نمايد سده در مقعر كبد باشد و اگر گويد كه بول اندك و رقيق مي                      

كبد نيز زياده بود سده در محدب جگر باشد و اگر مريض با وجود ثقل وجع در ناحيه كبـد نيـز بيـان كنـد و ديگـر                             

عالمات ورم جگر مثل تب و غيره كه در مبحث آن بيايد موجود بود سبب سده ورم جگر باشد و اگر بـا انـدك ثقـل                           

هـاي قـابض و      قدم اسباب مقبضه مثل شرب آب     تمد و منتقل بود سببش ريح باشد و اگر يبس در بدن ظاهر بود و ت               

تناول اشياي قابضه بر آن گواهي دهد سببش تقبض عروق باشد و اگر اين اسباب يافته نشود حال مدت حدوث ايـن    

مرض بپرسند اگر كثرت حدوث سده به اندك سوء تدبيري از صغر سن بگويد سببش ضيق و التواي عروق در اصـل                      

يا غليظ باشد و اگر آثار سده كبد و ورم و ضعف معده هيچ نباشد و بـراز كيلوسـي آيـد                      خلقت باشد واال از خلط لزج       

اگر سده در افواه عروق بود واال سبز آيد و ميان معده و جگر به جاي مقعر جگر تمدد غـائر و ثقـل مـريض دريابـد و             

 محدب جدا جدا مسطور گـردد        بدانكه عالج سدة مقعر و     عالجبدن بكاهد و ناتوان گردد سده در ماساريقا باشد فقط           

اليـه در عـالج     ادويه محتـاج   شيخآيد چنانچه به قول       و در اينجا بعض تدابير كلي و عالج بعض اقسام سده به قلم مي             

اند و آنكه در آن اسهال معتدل و ادرار به حسب حاجت بود پس اگر سـده                  سدد كبد حادث از اخالط آن ادويه جاليه       
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 در طرف محدب بود آنچه مدر باشد به عمل آرند و بهتر             و اگر ال آورد استعمال نمايند     در جانب مقعر باشد آنچه اسه     

آن است كه بر آن هر دو يعني ادوية مسهله و مدره تقديم دواي مفتح و مقطع و جالي نمايند و چـون سـدد مـزمن                           

بعـد نوشـيدن مثـل      گردد و احتياج به فصد باسليق و به مسهل افتـد و امـا وقـت نوشـيدن دوا و آنچـه رعايـت آن                          

ماءاالصول و مانند آن واجب بود در عالج كلي امراض جگر مذكور شد و اين ادوية جالي گاهي در بيخ كاسـني و آب                        

كاسني يا در مثل شير شتر اعرابي معلوف به مثل باديان و كاسـني و شـيح و بابونـه و اقحـوان و اذخـر و كـشوث و                              

 در بـول رسـوب ظـاهر نـشود و      و اگـر نوشـانند  ا در طبيخ افسنتين مـي     شاهتره و يا در شراب و يا در طبيخ بزور و ي           

عالمات نضج به نظر نيايد ادويه قوي نبايد داد و گويند كه هر سده كه قوي و كهنه شـده باشـد رگ مـابض زننـد از        

اث ورم  الحال بگشايد واال ادوية مسهله به كار برند و چون در اين حالت در معالجه ديـر شـود احـد                     پاي راست كه في   

 سبب سده ورم يا ريح باشد معالجه سبب         و اگر المجسطي   جگر نموده به استسقا گشته به زودي هالك سازد كذا في          

بدانچه در باب ورم جگر و نفخه آن بيايد بايد كرد و در مثل اين نوشيدن شـير شـتر و عقـب او اسـهال بـه قبـول و                               

هيجان و حرارت نباشد از آنچه در باب آن بيايـد بايـد كـرد               خيارشنبر و مانند آن و ادرار لطيف به چيزي كه در آن             

 از خوردن گل و آب معدن قابض و ميوه قابض باشد جهت تفتيح سده و تنقيه بدن حب شـبرم و                      و اگر يابند    نفع مي 

االثر اسـت و بعـد دو سـه روز شـيره             السالطين عظيم  شربت دينار در گالب و عرق شاهتره بدهند و حب مسهل حب           

النيل سـفيد يـك تولـه شـربت هليـون چهارتولـه تخـم                ل زرد سه عدد و مغز بادام شيرين هفت عدد حب          برگ تنبو 

شاهتره تخم بادرنجبويه هر يك چهار و نيم ماشه بدهند و غـذا شـورباي قازنبـان خـشكار دهنـد و خـوردن خربـزة                          

روز زرد    گل باشد و بدن روزبـه      شيرين به كثرت سده را بگشايد و خصوصاً گل خواره را ايضاً براي سده كه از خوردن                

ها سفيد و خشك و گردن باريك و الغري بدن و ضعف و سقوط اشتها و باليدگي شـكم مثـل استـسقاي                        گردد و لب  

زقي باشد حب مسهل مذكور دو عدد وقت شب به آب نيم گرم دهند و شربت دينار چهار تولـه در عـرق شـاهتره و                          

االلوان بيرون آيـد وقـت دوپهـر نخـودآب           ر بار اجابت شده مواد مختلف     افسنتين هر يك پنج توله بدهند كه سه چها        

نخود نوشانند و صبح شيرة باديان خطائي و رومي هر يك چهار ماشه و قـرطم                 فاخته و قاز و وقت شام شوربا فقط بي        
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يده بـه  يك توله باديان وتخم خربزه هر يك نه ماشه شربت كشوث چهار توله حرف نه ماشه تودريين پنج ماشه پاشـ               

چوب انجير سبز اندكي حركت داده روغن بادام تلخ نه ماشه اضافه نموده دهند و غذا به دستور و باز حب و شربت تا                        

بيست روز به همين دستور دهند بعده اگر اشتها زياده شود نيم پاؤ دخن با نـيم آثـار شـوربا بدهنـد و بعـد از آنكـه                             

دد دوا و غذاي مذكور را موقوف نموده جدوار خطايي سه ماشـه در              اعراض مذكوره زائل شود و آمدن مواد موقوف گر        

داوءالمسك تلخ نه ماشه آميخته بطبيخ چاي وقت صبح و مصطكي سه ماشه در شربت تنبـول يـك تولـه و شـربت                        

افسنتين و تنبول هر يك يك و نيم توله در عرق زردك علويخان نه توله و عرق عنبر سه توله وقت شام دهند و غذا                         

اي مرغ و سنگخواره با نان شكم سير و باالي آن نمك سليماني سه ماشه دهنـد و اگـر سـبب ضـيق عـروق در           شورب

خلقت و فساد وضع در آن عروق باشد به تدبير صغر كبد عالج كنند و مدام اشياي مفتح و مدر و شربت بـزوري كـه                          

 سبب تقبض و و اگرات سده اجتناب كنند در آن ريوند باشد و حب ريوند استعمال نمايند و از مغلظات و ديگر موجب

يبس باشد تدبيرش بملينات مرطبه منضجه از البان و غير آنكه در عالج سوءمزاج يابس كبد گذشت بايد كرد و شير                     

و شكر و حريره روغن بادام و شورباي مرغ فربه و قلية كدو و اناردانـه سودمندسـت و ادويـة مفتحـه در عـالج سـده                            

 تدبير غذا اين است كه صاحب ايـن مـرض از جملـه              و اما هله در عالج سده مقعر جگر بيايد        محدب كبد و ادويه مس    

مغلظات و لزوجات و قابضات و همه لحوم غليظ پنير نان فطير نان سميد لزج علك و شراب غليظ و شيرين و برنج و                        

وفـق اسـت و خرمـا و همـه          جاورس و هريسه و كله پايچه و قالياي مجففه و مشويات مجففه بلكه مطبوخ بـراي او ا                 

حالوات خصوصاً آنكه در آن لزوجت و غلظ باشد مثل اخبصه و بهطه و فـالوده و قطـائف و نـشاسته و شـير و بـادام                            

شيرين و عدس خصوصاً اگر تابع او شيريني باشد و آب كدو از جميع آنچه مولد سد داند و مذكور شد اجتناب نمايد                       

 كه احاله او طبيعت به بدل مايتحلل نمايد و منهضم نـشود و كـذالك بـر آن                   و بايد كه عقب تناول طعام حمام نكند       

حركت و رياضت استعمال ننمايد و ايضاً بر آن شرب آب كثير و شراب نكند و ميان اكل و شرب خصوصاً شـراب كـه                        

ب بود و جو و     آن طعام را به سوي كبد غيرمنهضم داخل كند فاصله دهد و بايد كه آرد نان او كثيرالخمير و نمك غال                    

الوزن و باقال همه آن را نيكو است و در شراب كهنه رقيق صرف باك نيـست و بايـد                     خندروس و نخود و گندم خفيف     
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 و مزوره اناردانه با مويز پختـه و ملوخيـا بـا              است كه در اغذية او گندنا و مانند آن مخلوط سازند و هليون و كبر نافع              

يض بارد بود غذا مثل نخودآب و هليون و كرفس بـا گوشـت پختـه انـدكي                  سركه و آن جا كه با وجود سده مزاج مر         

دارچيني و زعفران آميخته بدهند و يا زيرباج به ابازير حار خوشبو كرده دهند و عند حرارت مزاج بي ابازير با سـركه                       

 بريان كرده و به     و روغن بادام پخته خورانند و آب نخود با برگ كاسني و اندكي سركه پخته و كاسني به روغن بادام                   

اند و در صورت ضـعف شـورباي چـوزة           اندك سركه ترش نموده بدهند و گوشت عصافير نيز در اين مرض مفيد گفته             

 و  استالمعالجه  گويد كه سده حدبي كبد سهلطبري  استاالمكان ترك نان و گوشت اولي مرغ هم جايزست و حتي

النفوذ يا كثرت غذايي كه بر كبـد          سده اخالط غليظ لزج    المعالجه و شديدالخطرست و سبب حدوث      سده مقعر اصعب  

ها حادث شود كه كبد به سبب محبت او بيشتر آن را جذب كنـد و   بنابر شدت جذب او وارد شود چنانچه از شيريني      

از اعراض سده مقعر قي صفراوي و شدت عطش و تغير لون وجه به كمودت نيز بود و در اين نوع سده گـاهي گمـان                 

كند كه وجع ايـن مـرض در          وجع قولنج است و طبيب ماهر ميان اين مرض و قولنج به اين طور فرق مي                شود كه   مي

هر ساعت انتقال بين كند و قاروره صاحب اوصاف بود سفيد باشد خواه سرخ يا زرد و قاروره صاحب قولنج غليظ بود                      

گـردد و گـاهي بـه تغيـر مـزاج و              مـي و بايد كه طبيب از سدد عارض در كبد غافل نشود كه آن مؤدي به ورم جگـر                   

داد كه اگر سده مـع        اند به اين طور مي      در سدد كبد ترياق كبد كه حرانيان تركيب داده         ابوماهركند و     استسقا ادا مي  

برودت مزاج بودي به طبيخ كرفس و اندك شراب و اگر با حرارت مـزاج بـودي بـه آب كاسـني مـروق ماءالـشعير و                           

 گويد كه سـبب سـدد كبـد يـا           ابوالحسنشد     ضماد و استعمال ادويه كثيره مستغني مي       سكنجبين ساده و به اين از     

اخالط سوداوي محترق يا اخالط بلغمي غليظ لزج باشد و استدالل كنند بر سدد حادث از حرارت به عطش و تلهب                     

ه و بـه     توصل به معرفـت خلـط محـدث سـد           است و بر  حادث از برودت به قلت هضم و لين طبع و بر طبيب واجب               

معرفت جهت چسبيدن فضول پس اگر ماده محدث سده از اخالط محترقه باشد عالجش به استفراغ بدن به مطبوخ                   

افتيمون با فواكه بود و بعد از آن آنچه مفتح سدد و جالي به غير اسخان بود مثل سكنجبين متخذ از تخم كاسـني و                  

مال كنند و چون مريض صـالح يابـد غـذا بـزوره             آب تمرهندي و قرص زرشك به سكنجبين و شرب ماءالجبن استع          
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زيرباج دهند و بعد نقا به زيرباج چوزة مرغ اجازت دهند و اگر سده حادث از خلط غليظ بلغمي باشد مريض را گلقند                       

نويسد كه اگر عالمات حرارت محسوس شود رگ          ميصاحب خالصه   عسلي دهند و به دخول حمام بر ناشتا امر كنند           

 گويـد كـه     انطاكيالثعلب و آب كشوث با سكنجبين بدهند         است بگشايند و آب كاسني و آب عنب       باسليق از جانب ر   

الثعلب و خربزه دهند و در بارد و چغندر به خردل و سركه و  در مزاج حار آب كاسني و سكنجبين و كذا راوند و عنب      

ه تنقيـه و تفتـيح اكـالً و شـرباً و            كذا آب نخود و عسل و آب باديان به شكر خورانند و عود و بقدونس و صـعتر و فـو                    

 گويد كه سدة كبد سه نوع است يـا در محـدب             خجنديضماداً نمايند و از مولدات سدد كه مذكور شد احتراز كنند            

 ميـان هـر دو    اسـت جگر حادث شود و يا در مقعر و يا در هر دو جا و اسباب و اعراض و عالج اين نوع ثالث مشترك                  

 در سدد كبد با وجود حرارت از تلطيف حذر كننـد چـه              و بدانند كه  ج ابتدا با هم نمايند      نوع اول و ثاني ليكن در عال      

شود بهر آنكه احراق به تغليظ خون نمايد پس سبب سده گـردد و چـون حـرارت مـزمن                      اكثر سبب حدوث سده مي    

  گردد از استعمال تلطيف خوف نكنند 

  عالج سده مقعر جگر و سدد ماساريقا

الثعلـب    و حقنه حار تنقيه كنند و يا پوست بيخ باديان پوست بيخ كاسـني تخـم قـرطم عنـب                   بعد از نضج به مسهل      

الطيب سه ماشه مـويز منقـي دو    خارخسك هر يك نه ماشه انيسون بيخ كرفس فقاح اذخر هر يك هفت ماشه سنبل           

نخـودآب مـرغ    توله جوشانيده گلقند عسلي سكنجبين ريوندي دو دو توله داخل كرده هفت هشت روز دهند و غـذا                   

تنها و يا نان با شوربا دهند بعده سناي مكي يك توله افسنتين چهار ماشه ريوند خطايي نه ماشـه خيارشـنبر هفـت                        

توله ترنجبين پنج توله شربت دينار چهارتوله روغن بادام هفت ماشه زياده كنند و سكنجبين را موقوف سـازند و بـه                      

نخودآب دهند و شام شورباي مرغ به نان خـشكار خوراننـد و روز دوم               جاي آب عرق باديان و گالب نوشانند و دوپهر          

السوس باديان بيخ كرفس هر يك هفت        قرص ريوند سه ماشه در شربت كشوث يك توله آميخته بخورند بااليش اصل            

ماشه اذخر انيسون هر يك چهار ماشه جوشانيده شربت بزوري چهار توله تخم ريحان نه ماشه داخل كـرده دهنـد و                      

ين سان سه چهار مسهل دهند پس بهر تعديل قرص زرشك سه ماشه در دواءالكركم نه ماشـه خورانيـده شـربت                      هم
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افسنتين سه توله در عرق افسنتين چهار توله و شاهتره و گالب هر يـك پـنج تولـه تخـم بادرنجبويـه چهـار ماشـه                           

 احتياج به اسهال سيماً در سـدة مقعـر بـه          از مسهالت موافقه در اين باب هنگام       و ايضاً پاشيده بنوشانند تا يك هفته      

مثل تخم كاسني و باديان و بيخ آنها و تخم كشوث و اذخر و گل سرخ و خوباني و آلـو بخـارا و مـويز منقـي و تخـم                               

الثعلـب و آب بـرگ كاسـني اسـت و             خربزه و افسنتين و ريوند و خيارشنبر و ترنجبين و روغن بادام و آب برگ عنب               

خ بيخ كبر و باديان تخم كـرفس و اذخـر و كاسـني بـا شـربت افـسنتين نيـز مفيـد بـود و                           مسهالت ديگر مثل طبي   

تمرهندي و آلوبخارا و هليلجات و لبالب و افسنتين و فلوس خيارشنبر و ترنجبين و شيرخشت و ريوند و غـاريقون و              

 وايـارج فيقـرا و      ست ا افتيمون و قنطوريون و اسارون و بسفايج و غافث و شكاعي در مسهالت سده مقعري مستعمل               

اند و اگر حرارت و تشنگي باشد آب كاسني سبز مروق با شـربت               النفع در سدد مقعري و حدبي      زراوند هر دو مشترك   

دينار و سكنجبين خورند و از ملطفات مانند افسنتين و ريوند به آب كاسني سبز ضماد نمايند و اسهال به ماءالفواكه                     

الت حرارت نافع بود و در اينجا مغز فلوس در طبيخ كاسـني يـا آب آن و جـز آن                     مع ريوند و به حقنه لينه نيز در ح        

 ريونـد   و ايـضاً حل كرده نوشيدن به غايت مفيدست و در تضميد نيز رعايت مزاج مرعـي دارنـد و همچنـين در غـذا            

بارد دهنـد    اگر سده با حرارت مزاج بود همراه آب كاسني و سكنجبين ساده يا بزوري                 است چيني كه مفتح و مسهل    

و اگر با برودت مزاج باشد همراه آب باديان يا آب كرفس يا ماءاالصول و سكنجبين عسلي يا بزوري حار به عمل آرند 

آميزند و از ادوية جيده شربت دينار و سكنجبين با ريوندسـت و               و گاهي با ادوية مذكوره مغز فلوس و روغن بادام مي          

 و مطبوخ تاليف حكيم شريف خـان و نقـوع معمـول والـد                است النفع سكنجبين در جميع اصناف سدد كبد مشترك      

با سده اسهال مفرط بود حبس او از قابضات صرف خـالي از اشـياي               و اگر   اوشان نيز جهت سدة كبد و ماساريقا نافع         

مفتحه نكنند كه سده و اسهال زياده خواهد شد و آب كاسني سبز يا زرشك و رب بهي و يا شربت آن مناسب بود و                         

آب كاسني كه در آن اناردانه و زرشك و زرورد تر كرده باشند نيز نيكوست و گاهي زرورد حذف كنند اگر سده قوي                       

 سده با هزال بدن و سقوط اشتها روزبـروز و بعـضي             و اگر باشد و باقي عالج آن در اسهال كبدي سدي مسطور گردد            

ير نه ماشه آميخته بـا مـروق تـرب نـه تولـه و شـربت                 آثار سوءالقنيه باشد ريوند خطايي سه ماشه در دواءالكركم كب         
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مسهل دو توله دهند و وقت دوپهر غذا قليه حلوان كه درآن برگ كاسني و يا ترب و يا شلجم با برگ افتاده باشـد و                          

يا زردك به نان روه دهند و وقت عصر جندبيدستر يك ماشه جدوار دو ماشه در دواءالكركم صغير نه ماشه و شـربت                       

زردك هر يك دو توله در عرق كيوره پنج توله و عرق تنبول هفت توله و غذا شورباي مرغ سليماني و حقگو                      بزوري و   

و به جاي آب عرق مكوه و گالب دهند تا سه هفته اگر سده ماسـاريقا از خـوردن افيـون افتـد و روز بـه روز الغـر و                               

هر يـك يـك تولـه شـكر بعـشر برابـر             ضعيف كند سفوف باديان خطايي و چاي خطايي و لك مغسول درخت لرزان              

شربتي دو مثقال وقت خفتن بطبيخ چاي و صبح ريوند خطايي سه ماشه نبات برابر در گلقند عسلي دو توله سرشته                     

النيل سفيد يك نيم توله در گالب هفت توله عسل دو توله دهند و غذا قليـة زردكـي و پالـك رومـي و                          با شيره حب  

كه از مسهالت موافقه در اين باب هنگام        : فرمايد  شيخ مي اقوال حكما    تا يك ماه     نبوماش مسلم به نان خميري دهند     

 كه خفيف باشند بهـر       است احتياج به سوي اسهال مسهل مقوي استعمال نكنند مگر عند ضرورت شديد بلكه واجب             

 ادوية جيـده بنـابر      آنكه ماده قريب از دواست و اگر با وجود آن عضو قوي بود اوفي معين بر دفع آن را كفايت كند و                     

 از ايارج فيقرا براي قوي تا يك نيم مثقال و براي ضعيف تا               است اين شأن ايارج فيقرا و بسفائج و غاريقون و افسنتين         

تر به دمع جعده مذكور در قرابادين خيلـي          تر و جيدتر بود و سفوف      يك مثقال بخورانند و آن به روغن بيدانجير قوي        

تر افتد از اسـتعمال مثـل حـب اصـطمخيقون و حـب                اگر احتياج به مسهالت قوي      و  است سودمند و مفتح و مسهل    

سكبينج چاره نباشد و گاه حاجت آيد به مثل ثيادريطوس و لوغاذيا و اما اضمده مثـل ضـماد متخـذ از جعـده و آرد                          

روغـن  ترمس و بزور مدره و مثل ضماد متخذ به حلتيت و اشق و افسنتين و كمـاذريوس و مـصطكي و زعفـران بـه                          

 گويد كه هرگاه در مجاري كبد يا در عروق دقيقه متصل ميان كبد و امعا سدد                 مسيحيناردين و موم استعمال كنند      

حادث شود بايد كه اشياي ملطف و مفتح و جالي و منقي مثل سكنجبين عنصلي و مطبـوخ تـرمس تلـخ و مطبـوخ                         

وني و مصطكي و انيسون و ريوند و لـك و فـوه و              ج غافث و بيخ اذخر و بيخ باديان و بيخ كرفس و بيخ سوسن آسمان             

حلبه و سليخه و مويز منقي و انجير با روغن بادام شيرين و تلخ و حشيش و غافث و افسنتين يا عصارة او و جعـده و                    

 ادويـة    و امـا   سنبل و عصارة قنطوريون دقيق و جنطيانا و سركة عنصل و غاريقون مع عصارة غافـث اسـتعمال كننـد                   
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را صالحيت دارد دواءاللك و دواءالكركم جيد و اثاناسيا معمول به جگر گرگ باشد و چـون ارادة تنقيـة      مركبه كه آن    

كبد و تفتيح مجاري آن به غير تسخين و تبريد نمايند اين دوا بخورانند سنبل رومي سه جزو افسنتين يك جزو هر                      

يسون و ريوند به طبيخ فطراساليون بدهنـد و         دو را كوفته بيخته به عسل كف گرفته معجون سازند و يا افسنتين و ان              

ايضاً اسهال طبيعت به ايارج فيقرا يا به بسفائج و غاريقون چـون بـه انيـسون و تخـم كـرفس و مـصطكي و اسـارون                            

 گويد كه اگـر سـده در جانـب          مجوسيبخورند نافع بود و از خارج به آرد ترمس و جعده و بزور مدر بول ضماد كنند                  

سهال به مطبوخ افتيمون و به حقنة مسهله كه در آن بزور مفتح سـدد باشـد بايـد كـرد و بعـض                        مقعر از كبد باشد ا    

معجونات مفتحه سدد مثل دواءالكركم و دواءاللك و اثاناسيا و معجون بنداويقون كه آن را فعل نيك در تفتيح سـدد                     

ملك برنجاسف هـر واحـد ده درم تخـم          ال  بايد داد و تضميد كبد به اين ضماد نمايند بابونه اكليل            است و تحليل رياح  

الطيب اسارون هر واحد دو درم فراسيون بادام تلخ هر واحد سـه درم               كرفس نانخواه هر واحد سه درم مصطكي سنبل       

نويـسد     مـي  محمود شيرازي همه را باريك سائيده به آب باديان سرشته هنگام خلو معده از غذا بر كبد ضماد نمايند                  

السوس و باديان و تخم كاسني هر واحـد سـه درم شكرسـفيد     باشد هر صبح جالب از اصلكه اگر سده در مقعر كبد     

ده درم بنوشانند و غذا مزورة آب نخود و مغز حب قرطم دهند و اسهال به مطبوخ افتيمون نمايند يا بگيرند سنا پنج                       

عجون خيارشنير پـنج    درم گل سرخ دو درم تخم كاسني سه درم شكر سفيد ده درم در آب جوشانيده صاف نموده م                  

مثقال درآن ماليده صبح بنوشند و صبركنند تا آنكه اسهال نيك گردد و بعـده در آخـر روز بـه مـزورة نخـودآب بـه                           

ماكيان غذا سازند پس معجون كركم و اثاناسيا بدهند و تضميد كبد به اين ضماد كنند بابونـه برنجاسـف شـبت هـر                        

ارون هر واحد يك درم همه را باريك سائيده به آب سـداب يـا بـه                 الطيب اس   واحد دودرم تخم كرفس سه درم سنبل      

 تخم كرفس باديان ابهل سليخه هر واحد         است آب باديان سرشته ضماد كنند و اين معجون كركم در اين مرض نافع            

السوس ريوند چينـي مرمكـي    الصبغ جعده غافث ثوم بري هر واحد پنج درم رب       الطيب قسط بحري فوه     ده درم سنبل  

احد سه درم زعفران يك درم همه را باريك سائيده به عسل كف گرفته معجون سازند و به ماءاالصـول بخورنـد                      هر و 

 گويند كه تفتيح سدة قعر كبد به ادوية مسهله بعد نضج و لـين مـاده بايـد كـرد و در ابتـدا ادويـة                     ايالقي و   جرجاني
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ن بسفائج هر يك دو دانگ انيسون يك دانگ حـب           مسهل برفق بايد داد مثل حبي كه از ايارج فيقرا يك درم غاريقو            

سازند و اگر از ايارج فيقرا مثقال ريوند چيني دو دانگ نمك نفطي دانگي حب كنند جائزست و نقوع صبر به انيسون                      

و روغن بادام تلخ سود دارد و اين مطبوخ جنطيانا سـده را بگـشايد و ورم صـلب را نـرم كنـد جنطيانـا نـيم كوفتـه                              

الملك پنج درم مويز منقي چهل درم انجير بيست عدد همه را بـه دسـتور مقـرر                   ين هفت درم اكليل   چهاردرم افسنت 

بپزند و صاف نموده چهل درم بخورند و يا اين مطبوخ ريوند بدهند ريوند چيني دو درم افسنتين فقاح اذخر هر يك                      

 ده درم بپزنـد چنانچـه رسـم       هفت درم سداب رطب يك دسته مويز منقي چهل درم انجير بستي بيست دانه حلبـه                 

هاي مفتح باشد سخت موافق بـود و اگـر بـه مـسهل               ها كه درآن تخم     شربتي چهار اوقيه به روغن بادام و حقنه        است

تر و اگر مزاج مائل به سردي باشـد          قوي حاجت آيد طبيخ افتيمون و لوغاذيا و بثادريطوس و حب اصطميخقون اولي            

اءالكركم و معجون فودنجي و امروسيا و سنجرينيا و معجون جنطيانا و معجون             معاجين گرم مفتح مثل دواءاللك و دو      

انجدان و ترياق اربعه همه موافق بود و سرخس و كمافيطوس سـدة هـر دو جانـب بگـشايند و گـرم نيـستند و اگـر                            

م و  سرخس با بيخ كاسني دشتي و دو درم افسنتين همه را در عسل مصفي بسرشند شربتي از سه درم تـا چهـار در                       

اگر سدة كهنه باشد رگ مابض از پاي راست بگشايند و اما ضماد از كندر و اشق و كمافيطوس و انيسون و مـصطكي                        

و زعفران و روغن ناردين و موم مصفي سازند يا از آرد ترمس و فوه و جعده و انيسون و كرفس و باديـان و ماننـد آن                            

 كه استفراغ به حقنة مناسب سن و مزاج و  است د واجب  گويد چون سده در مقعر كبد مع برد مزاج عارض شو           طبري

وقت و قوت نمايند و غذا زيرباج كه توابل او دارچيني و فلفل بود و در آن بادام و پسته داخل كرده باشند بايـد داد و     

  گـــــــاهي در ايـــــــن علـــــــت بـــــــول شـــــــتر بـــــــا تخـــــــم كـــــــرفس و شـــــــير شـــــــتر 

ني هر واحد دو دانگ صـبر و مـر هـر واحـد نـيم درم           دهند و تضميد اين ضماد نمايند ميعه خشك و نمك اندرا             مي

فوفل و سنبل و مصطكي و بيخ كاسني صحرايي خشك هر واحد دو ثلث درم تخم كرفس انيـسون حـضض هنـدي                       

ابوال ابل بدوي هر واحد يك درم همه را سائيده به آب بيخ كرفس و شراب عفص مرحل كرده بر پارچـه بـه هيئـت                          

ند و گذارند كه طبيعت او قبض شود و اگر سده در اين موضع با حـرارت مـزاج باشـد                     كبد تراشيده ماليده بر كبد نه     
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تليين طبيعت او به ماءالفواكه يا به حقنه لين نمايند بعد از آن سكنجبين معمول از بيخ كاسني بپوشانند و گاهي در 

زند تنها يا به ماءالشعير به      پ  الثعلب و بيخ كاسني دشتي مي       اين علت سكنجبين با تخم كاسني و بيخ آن و برگ عنب           

كند و به آرد جو و آب آس و سيب و آب نمام و انـدك ازآب بـيخ كـرفس و قليلـي از        حسب حاجت و امكان نفع مي     

 ذكر كرده كه اين مطبوخ تفتيح سدد و اخراج رطوبات كنـد بليلـة               ثابت بن قره  بورق و اندكي از سركه ضماد نمايند        

 و افسنتين و برگ كشوث و انيسون و زراوند و بسفائج كوفته و مويز منقـي در آب                   سياه و كابلي و آمله و برگ غافث       

شيرين به قدر كفايت پخته و آب آن به ايارج فيقرا و غاريقون بنوشانند و بعد از آن روغن بادام به ماءاالصول دهند و                        

آنكـه در هـر روز دو سـه بـار           سه درم روغن مذكور به سه اوقيه نقوع حلبه و ميان ايام مطبوخ مسهل بنوشـند مگـر                   

تر افتد مطبوخ افتيمون دهند و بعد آن شربت افسنتين بنوشـانند و              اجابت طبيعت شود و اگر حاجت به مسهل قوي        

اگر كفايت نكند ماءالجبن دهند و حقنة لين به عمل آرند اگر حرارت باشد و حقنة حاد و اگر حرارت نباشد و بعد از                        

  گفته كه از امراض كبد آنچه مخفي بر جمهـور اطباسـت علتـي              جالينوس نمايند   آن معجونات مقوي جگر استعمال    

شـود و بـرآن        كه بر عروق آن مـستولي مـي         است  كه آن را تلحج رطوبت در عروق كبد نامند و آن رطوبت لزج             است

رات گرداند و چون مـد      كند و شعب دقاق منقسم در اطراف عروق كبد را منسد مي             چسبد و در عمق آن غوص مي        مي

خورند با بول خيوط راسب برآيند و از بورقيت خالي نباشد و از اين جهت جرب و حكه در بيخ قضيب حادث شـود و                

يابد و حالت شبيه به تمـدد بيـاض لـون و تغيـر او                 كنند بر آن به ثقل اندك كه مريض در كبد خود مي             استدالل مي 

ي كه در معده حاصل شـود و ايـن اول دليـل بـر               بجعنيت و شدت شهوت طعام به غيرعطش مگر بعد طعام در ساعت           

حدوث اوست و سفيدي قاروره و خامي او و زبد بر آن و امتالي دهن دائم از آب و گـاهي سـعال خفـي عنـد هـضم                             

طعام بل هرقدر كه طعام هضم شود و كيلوس به سوي كبد واصل گردد و ثقل ظاهر و تمدد و ديگـر اعـراض سـيما                          

ل كبد به ريه بنابر اتصال حجاب كه عـوام آن را مغـالق گوينـد ميـان ايـن هـر دو                       سعال حادث گردد به سبب اتصا     

شـود    نمايد و مجراي آن تنگ مي       گردد فضاي ريه بر مقدار جذب و نفس در آن كثرت مي             مخلوق شده پس تنگ مي    

ب ريـه   كند بنابر دفع قوت دافعه و يـا بـه سـبب ترطـ               گردد پس به اضطرار سعال مي       و مساحت عروق كبد قصير مي     
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بيشتر از آنچه بايد بنابر وصول خون بارد مخلوط به رطوبت از كبد به ريه براي تغذيه پس بـه اضـطرار سـعال واقـع                          

 و چـون ايـن اعـراض مجتمـع شـوند بـه               است شود بر اين علت بطوء نبض       شود و ايضاً از آنچه استدالل كرده مي         مي

ن ايام متمادي گردد و طبيـب تهـاون در عـالج او    رسد كه اين علت تلحج رطوبت در عروق كبدست و چو           صحت مي 

كند در جگر ورم رطوبي پيدا كند و گاهي قوت محيل غذا به سوي خون باطل شود و مؤدي بـه استـسقا بـه طريـق                           

فساد دم و ترطب او گردد و عالجش فصدست اگر قوت و ساير شروط او مساعدت كنند و اخراج فضولي كه در كبـد                        

عده پرهيز عليل از اغذية مولد رطوبت و رياح و اقتصار بر اطعمة مولد خـون صـالح جيـد                    به رطوبت مستحيل گردد ب    

مثل لحم حمل و شراب صاف و حلواهاي متخذ از شكر سفيد به غير نشاسته بعد از آن اگر مانع نباشد ماءاالصول به                       

قضيب شـدت كنـد سنگـسر مـاهي         دواءالكركم و دبيدالورد چند روز بخورانند و اگر حكه در گرده و مثانه يا در بيخ                 

بدهند و شياف ابيض در احليل چكانند و بعد تنقية آن به اين حب نمايند ايارج فيقـرا دو ثلـث درم تربـد دو دانـگ                           

ها سـازند و     غاريقون دو ثلث درم افسنتين نيم درم ريوند ربع درم نمك نفطي ربع درم سائيده به جالب سرشته حب                  

رم و ثلث بخورند و اگر مانعي نباشد سه شربت از آن متوالي خورند بعده تـضميد                 در سايه خشك نموده به وزن دو د       

كبد به اين ضماد نمايند مرصاف يك درم صبر سقوطري نيم درم مصطكي يك درم سنبل نيم درم همـه را سـائيده                       

حلل آن تغير   به شراب صاف آميخته استعمال كنند اگر مانع نباشد كه اين ضماد تحليل اين رطوبات كند و عالمت ت                  

شد و تغير رنگ به سوي اشـراق اوسـت            قاروره به سرخي اندك و نقصان آب دهن و زوال كف كه بر قاروره جمع مي               

در اين وقت معاودت فصد باسليق نمايند و قي به سكنجبين محلول در آب ترب يا در آب گرم به دفعات تا سـه روز                         

 اعراض آن مانع باشد بايد كه طبيب اوالً عالج آن عـرض و اصـالح           اگر از آن مانع نباشد و هر قسم اين عالج را كه از            

الملـك و بـيخ كـرفس و باديـان           سبب نمايد بعده معاودت به اين عالج كند و ريختن آب گرم كه در آن بابونه اكليل                

و  و اگر مشكل شود اصالح حال طحال به فصد اسليم ايـسر و تـضميد او بـا شـق و سـركه        است باشد نيز بسيار نافع   

  خورانيدن قرص كبر نمايند كه طحال چون قوي گردد فضول كبد را به قوت جذب كند 

  عالج سدة محدب جگر
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 و ايـضاً  مدرات مانند تخم كرفس انيسون باديان بيخ كاسني تخم قرطم با سكنجبين بـزوري و شـربت دينـار دهنـد                      

و تضميد كبد به اضمدة ملطفه مثل       طبيخ اسارون و سليخه و افتيمون و تخم كرفس و انيسون به سكنجبين عسلي               

جعده و افسنتين و ريوند و بيخ كرفس به آب كاسني سرشته نافع بود و يا شيرة قرطم و باديـان و تخـم خربـزه هـر                            

تر خواهند شـربت دينـار عـوض         يك نه ماشه و انيسون هفت ماشه به سكنجبين ريوندي چهار توله دهند و اگر قوي               

االرض چهار توله دهنـد   ه ماشه در آب انارين معصور سه توله بدهند و عروق بلوط   سكنجبين كنند و ريوند خطايي س     

با نبات يك نيم توله اثري عظيم دارد و شربت اصول و سكنجبين ساده يا بزوري به آب باديان و اندك لك مفيدست                       

 و پرسياوشان و يا     و اگر حرارت هم باشد شربت دينار و سكنجبين با شيره تخم خيارين و تخم خربزه و تخم كشوث                  

آب بارتنگ و آب باديان هرچه از اين مناسب دانند بدهند و اگر حرارت قوي و عطش مفرط بود شيره تخم خيـارين                       

و كدو و تربز و تخم كاسني يا آب او به سكنجبين بنوشانند و قرص زرشك به آب كاسني سـبز مـروق و سـكنجبين                     

د بود و بالجمله قرص زرشك در تفتـيح سـدد كبـد و تقويـت آن                 بزوري و شربت بزوري بخورند و قرص ورد نيز مفي         

 و اگر حرارت بسيار نباشد نسخة صغير آن انـسب و بـيخ               است نيكوست اگر سده با برودت باشد نسخة كبير آن اولي         

نويسد كه خوردن پسته مـع         مي سويديباديان و فقاح اذخر و جدوار و شير شتر شرباً و اشق و جعده ضماداً نيز نافع                  

پوست داخل او و كذا شرب زرشك بيست درم خوب جوشانيده ماليده صاف كرده به سكنجبين آميخته و كذا شرب                    

دوقو و كذا ثمر كبر به سركه و كذا پودينة نهري و كذا خوردن بادنجان به سركه و كذا اكـل خربـزة زرد و نوشـيدن                           

و كذا پودينة كوهي و كذا سيـساليوس و كـذا           سكنجبين بعد آن و كذا اختالط ثوم در طعام و كذا سكنجبين بزوري              

حرشف و السيما بريان كرده به زيت و سركه و خردل خوردن و كذا پرسياوشان و كذا اكل بقله جرجير خام يا پخته                       

 مـارنيوس  و بديغورس و طيماوس و از  استو كذا تخم او و كذا كاسني بري هر واحد در تفتيح سدد كبد مجرب من           

الثعلب و روغـن بلـسان شـرباً و           القطرب و عود عنب    نقل كرده كه فرنجمشك و برگ باديان سراج        و غيره    اريباسيسو  

ضماداً و اكل چغندر و شرب آب او و كذا چغندر به سركه و خردل و كذا تخم سليق و كذا جنطيانا يك مثقال و كذا                          

ن و سنبل هندي و سـليخه       تخم فنجنكشت و حب بلسان و عود بلسان و خوردن نخود سرخ و نوشيدن آب مطبوخ آ                
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المحلب و قسط هندي و ماميران و مشك و لك و جعدة كوهي و دارفلفل و قنطوريون دقيق و جوزالـسرو                      و مغز حب  

الصبغ و جوزبوا و شـرب كمـافيطوس و ضـماد او بـه سـويق آميختـه و زنجبيـل و وج و سـرخس و خولنجـان و                               فوه

لة كبار به سكنجبين و شير شتر و كماذريوس و سـداب و ليمـو               الماء و ترمس به شراب به فلفل خوردن و قاق          كرفس

العالم بيست درم و شاهتره و تخم كاسني و آب او به سـكنجبين شـكوفة انگـور و                     مالح و بارتنگ و شرب عصارة حي      

تخم قطف و خبازي و گل سرخ شرباً و ضماداً و آب حصرم و كرفس رومي و تخم فاوانيا و اشق و خوردن انجير تر يا                          

الـسوس   شك و تودري و غاريقون و صبر و زوفاي خشك و شكر و سنبل رومي و كذا آرد شيلم به ماءالعسل و اصل                      خ

الجبل و روغن بادام و خوردن بـادام و هوفـاريقون و             و رب آن و انجدان و بوزيدان و صعتر و خوردن لحم قطا و اكليل              

و فوه و فطراساليون و اسارون و خرما و نانخواه و تخـم             صمغ بادام و خوردن حب خروع و كذا روغن او شرباً و ضماداً              

نمام بري و غافث دو درم به سكنجبين و برگ لبالب به سركه و بادام تلخ و كبابه هر روز يك مثقـال بـه آب طبـيخ                            

بيخ فجل و كذا تخم كشوث يك درم به سكنجبين و عصارة كشوث تازه دو درم بـه سـكنجبين و جعـد و كرسـنه و                           

نيا و زعفران و زوفرا كه آن خرست و زراوند مدحرج و حاشا و عصارة غافث و تخم آن و ثمر قره به سركه                        كاشم و فاوا  

و فراسيون و خوردن ترب و عسل و تخم جرجير و اقحوان و اذخر و سركة عنصل و اسطوخودوس و افسنتين تنهـا و                        

 طبيخ بيخ او و شرب بيخ راسـن و ضـماد            به گل سرخ و شكر آميخته و ريوند و حماما و تخم هليون و اكل جرم او و                 

 گفته كه بوعليالنيل و كمون هر واحد مفتح سدة كبدست  الزريره و كهربا و حب برگ او و بيخ جوز و انيسون و قصب 

االعتدال و بعضي حار كه احتياج آن در مزمنات افتد اما بارد مثل كاسني               از ادوية مفتحه بعضي بارِدند و بعضي قريب       

ري و آب بارتنگ به برگ و بيخ اوست و همة آنچه مدر مع تبريـد باشـد و كـشوث مفـتح جيدسـت و در                           بستاني و ب  

 بـه اسـتعمال او در سـدد          اسـت  حرارت افزون نيست و ريوند كذلك و افسنتين قريب اوست و اگرچه در آن حرارتي              

وصاً در آب كـشوث و آب       مقارن حرارت و برودت باك نيست و بايد كه بر آن خواب نماينـد يـا بـر طبـيخ او و خـص                       

كاسني و بيخ او و غافث و بادام تلخ همه قريب يكديگرند و نزديك ايـن عـصارة باديـان رطـب و عـصارة كـرفس بـه                          

البزورست و اگر حاجت به حرارت بيشتر افتد در آن عـسل و ماءالعـسل و سـكنجبين عـسلي داخـل                       سكنجبين قوي 
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الدواء بـراي تفتـيح سـده كبـد بـه غيـر اسـخان و تبريدسـت و               كه آن افضل    است  قريب از اعتدال ترمس     و اما  كنند

ترست و اگر به آب كاسني بنوشـند معتـدل گـردد و سـركة عنـصل و                   كمافيطوس قريب اوست مگر از آن اندك گرم       

 و لك نيز و اين به حسب واجب يا به آب كاسـني و آب                 است السوس از اين قبيل    سكنجبين عنصلي و هليون و اصل     

مائل به حرارت باشد و يا به شراب و ماءالبزور و آب ترمس و طبيخ افسنتين و ماننـد آن اسـتعمال                      كشوث اگر مزاج    

انـد مثـل اسـارون و      حـار مـدرات قويـه      و امـا  نمايند و سكنجبينات بزوري و سركة ثوم و سركة انجدان و سركة كبر              

و عنصل و جعـده و قنطوريـون دقيـق و    سليخه و فطراساليون و زراوند مدحرج و ايرسا و پسته و غاريقون و افتيمون      

عصارة او و جنطيانا و ترمس و سكنجبين عسلي عنصلي كه از فوه بزور قوي و مانند آن سازند انجير در روغـن بـادام            

اند كه نسخ آنها در قرابادين مذكورست مثل قرص لك و افسنتين و قرص                قويه چند اقراص   و از ادوية مركبة   تر كرده   

اءاللك و دواءالكركم و امروسيا و اثاناسيا و ترياق اربعه و سنجرينيا و ارسطون و معجون جنطيانـا                  اسقولوفندريون و دو  

و معجون ريوند به سقمونيا و به غيرسقمونيا و معجون بنجارسطون و معجون انجـدان اسـود و شـهرياران و معجـون                       

 و   اسـت  ام و در آن مـشك      ذكـر كـرده   فلفل و فودنجي خاصةً و فلونيا و دواءالمسك مـر و معجـون كـه در قرابـادين                   

 كه در باب صالبت كبد و طحال بيايد و اين معجون در تفتيح              اي  ام و ادويه   سفوفات و حبوب كه در آن جا بيان كرده        

 اشق اوقيه مصطكي و كندر هر واحد پنج كزمه قسط و غافـث هـر واحـد چهـار كزمـه                       است سدد كبد و طحال قوي    

الطيب و پشك خرگوش هر واحد نه كزمـه بـه عـسل                ساذج هشت كزمه سنبل    فلفل و دارفلفل هر واحد شش درخم      

 و از ايـن جملـه    استتر بسيار نافع كف گرفته و معجون سازند و شربت ملعقه به شراب كه در آن بعض ادويه سدديه          

بـادام   بگيرند عنصل و پرسياوشان و        است است خوردن بيخ فاوانيا به سكنجبين و اين طبيخ نافع سدد كبد و طحال             

  اسـت  العهد را نافع   تلخ و حلبه و اطراف افسنتين مساوي و جوشانيده با عسل بنوشند و اين معجون سدد كبد قريب                 

الطيب سه كزمات يا شش به حسب اختالف نسخ حلبه و قسط و اشق و اسـارون هـر                     بگيرند فلفل اوقيه و نيم سنبل     

 و از اشـربه   ه بـه بعـض اشـربة موافقـه بخورنـد            واحد شش كزمات و عسل يك نيم رطل معجون سازند و يـك ملعقـ              

 و ماءالعسل مطبوخ در آن افاوية عطريـه كـه آن             است سكنجبين شكري بزوري و اقوي از آن عسلي بزوري و عنصلي          
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را قبض باشد به طبيخ قوي و مطبوخ ترمس تلخ و گاهي در اين عصارة غافث و شـربت افـسنتين و نقـوع او و نقـوع                            

 گويد كه هر گاه سدد در جانب محدب كبد باشد بايد كه صـاحب               صاحب كامل  و بادام تلخ     معمول از صبر و انيسون    

او را ادوية مدر بول منقي مجاري مفتح سدد مثل كرفس و انيسون و نانخواه و باديان دهند و قرص زرشك يا عصارة                       

 نمايند و اگر اين كفايت     باديان و كرفس به سكنجبين بدهند و قرص لك و قرص افسنتين به ادوية مذكوره استعمال               

نكند ماءالبقول كه در آن ماءاالصول والبزور مثل افسنتين و دوقو و نانخواه و تخم كرفس جبلي و تخم فنجنكشت و                     

قسط و جنطيانا و مانند آن به روغن بادام تلخ دهند و اگر غاريقون و فقاح اذخر و جنطيانا رومي و مغز بادام تلخ هـر                          

ريك سائيده و يك مثقال سكنجبين بخورند نفع بخشد و غذا آب نخود بـه شـبت و زيـره و                     واحد يك جزو همه را با     

دارچيني و زيت مغسول سازند و از اشياي شيرين السيما آنچه بـه آرد و نـشاسته مثـل خبـيص و فـالوده و قطـائف              

به ادوية مـدره بايـد       گويند كه تفتيح سدة حدبة جگر        جرجاني و   ايالقيساخته باشند و از حركت بعد غذا منع كنند          

كرد اما اگر حرارت باشد آب كاسني و سكنجبين و آب طرخشقوق با سكنجبين و آب بارتنـگ و بـرگ او بايـد داد و      

سكنجبين بزوري بارد دهند و آب كرفس تر و آب برگ ترب و آب كاسني با هم آميختـه بـا سـكنجبين دادن سـده                      

 و   اسـت  يخ غافث است و بادام تلخ و آب باديان تر به اعتدال قريب            بگشايد و حرارت زياده نكند و از ادوية معتدل طب         

اگر به دواي اسخن حاجت آيد سكنجبين از عسل و بزور بسيار سازند و از ادوية مركب اين ماءاالصول سخت نـافع و                       

ني  بگيرند بيخ كرفس بيخ باديان بيخ سوسن بيخ اذخر بيخ كبر هر يك ده درم مصطكي انيسون ريوند چي                 است قوي

فوه قسط هر يك پنج درم حلبه پانزده درم مويز منقي چهل درم همه را به دستور معمول پخته چهل درم به روغـن      

بادام تلخ و شيرين بالمناصفه دهند و اين دوا سده را بگشايد غاريقون و صبر و قسط و بيخ كبر كه هر يك پـنج درم                          

 قـرص افـسنتين و دواي معتـدل و حبـي كـه در قـول                 شربتي يك مثقال به سكنجبين و دواءالكركم و قرص لـوز و           

جرجاني در عالج سده مقعر كبد گذشت همه سود دارد و اين دوا مفتح سده و مقوي جگرست لك و فوه و انيسون و 

تخم كرفس و اسارون و افسنتين و مغز بادام تلخ و قسط و ريونـد چينـي و زراونـد طويـل و عـصارة غافـث مـساوي              

ها شير شتر اعرابي دهند و اگر شتر اعرابي نباشد علف او از باديـان و                 نجبين و بعد اين عالج    شربتي يك مثقال با سك    
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كرفس و كاسني و شيح و بابونه و اقحوان و اذخر سازند و اگر اين نباتات حاضر نباشد تخم كرفس و باديان و كاسني                        

محدب جگر باشد هر صبح جـالب از تخـم           گويد كه اگر سده در       ابن الياس و بابونه خشك و اذخر در علف او آميزند          

الثعلب هر واحد سه درم بيخ كاسني پنج درم باديان درم و شكر سـفيد ده درم دهنـد و غـذا زيربـاج                          كاسني و عنب  

بخورانند و يا قرص زرشك يك مثقال به سكنجبين بزوري ده درم بدهند و اگر مزاج بارد باشد هـر صـباح جـالب از                         

 سه درم نانخواه يك درم و شكر ده درم بنوشانند و از ادوية مسدده و اشياي شـيرين و  باديان و تخم كرفس هر واحد  

 گويد كه كه آب برگ ترب مفتح سده است و مطبوخ كه در عالج امـراض                 خضرهريسه و عصيده و حسوء حذر كنند        

بـوخ بـه مثـل      كبد از سوءمزاج بارد رطب در قول صاحب شفاءاالقسام گذشت بدهند و اگر كفايـت نكنـد در آن مط                   

پوست بيخ كرفس و باديان هر واحد دو درم لك و ريوند هر واحد يك درم مويز منقي هفت درم داخل كننـد و اگـر                          

طبع قبض باشد در آن بسفائج پنج درم اندازند و لزوم قرص زرشك به شربت قشر اصل هند به او سكنجبين بـزوري                       

د نيم درم سوده در شربت مذكور آميخته بليسند و اگـر سـده              هر روز نمايند و يا بگيرند ريوند و تخم كشوث هر واح           

منحل نگردد در مطبوخ قنطوريون و ايرسا و بادام تلخ هر واحد درم و افسنتين نيم درم زياده كنند و بايد كه اشـربه                        

ت مثل  نويسد كه اگر سده در حدبة جگر باشد به مدرا            مي ميرعوضو اغذية او از لزوجات حتي كه از رشتا دور دارند            

آب باديان و آب كاسني و كرفس و تخم خيارين و لك مغسول با سكنجبين تفتيح نمايند و آنجا كه عالمات حرارت                      

موجود نباشد ماءالعسل با روغن بادام تلخ و سكنجبين بزوري و قرص افـسنتين و دواءاللـك و دواءالكـركم و طبـيخ                       

و فـودنجي و فالفلـي حـسب تفـاوت درجـات بـرودت              ترمس با سكنجبين عسلي و معجون جنطيانا و تريـاق اربعـه             

استعمال نمايند و ضماد از بابونه و اكليل و حلبه هر كدام پنج درم تخم كرفس اذخر افسنتين اسارون ترمس نانخواه                     

الطيب هر كدام سه درم زعفران يك درم روغن بادام تلخ ده درم با شراب سرشته به موضع جگر نهند                      مصطكي سنبل 

ل حاجت افتد از مسهالت قويه دست بازدارند و به طبـيخ كـرفس و بـيخ باديـان و افـسنتين و مغـز                         و چون به مسه   

 گويد كه هرگاه سده در حدبة طبريخيارشنبر با يك مثقال ايارج فيقرا قناعت كنند و از اغذية غليظ احتراز فرمايند 

و تقويـت و تفتـيح سـدة آن بايـد كـرد و              كبد با برد مزاج عارض شود البته استفراغ و فصد نكنند بلكه تسخين كبد               
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 الرعايـه  مالك امر عالج در اين نوشيدن شراب رقيق كهنه به مقدار اقتضاي مزاج و سن و مرض و سائر قوانين واجب                    

گذارند تا مروق گردد بعده ماءاالصول به ايـن نـسخه بـا               جوشانند و مي     و گاهي بعض ادويه و بزور در شراب مي         است

م كرفس انيسون باديان و دوقوفطراساليون كمافيطوس جعده هـر واحـد دو درم بـيخ اذخـر و                   قرص ريوند بدهند تخ   

الـسوس   فقاح او هر يك پنج درم پوست بيخ كبر پوست بيخ باديان پوست بيخ كرفس هر واحد سـه درم زوفـا اصـل                       

م تلخ حب بلـسان     المجوس هر واحد يك و نيم درم پرسياوشان برگ لوف اعني فيلكوش هر واحد چهار درم بادا                 هوم

هر واحد درم مويز منقي پانزده درم ريوند چيني خالص كوفته سه درم ريوند را در صره پنج درم طرخشقوق خشك                      

با بيخ او بسته همه را به دستور ماءاالصول بپزند هرگاه مهرا شود ماليده صاف نموده آب او در شيـشه بدارنـد و هـر                          

 بزوري بنوشند و اگر خوف فاسد شدن اين ماءاالصول به سبب حرارت هوا              روز از آن پانزده درم با ده درم سكنجبين        

باشد آن را با سكنجبين به قوام آرند اال در هر سه روز تجديد طبخ او نماينـد و اگـر ايـن كفايـت نكنـد ايـن قـرص                               

حـد  تركيب دهند گل سرخ دو درم اصل سرمق نيم درم دارچيني دو ثلث درم تخم كرفس دوقو فطراسـاليون هـر وا                     

نيم درم سنبل مصطكي هر واحد دو دانگ ريوند چيني خالص يك درم زعفران يك و نيم دانگ مغز تخم خيار مغـز                       

تخم بادرنگ مغز تخم خربزه تخم كاسني هر واحد دو درم سائيده در شراب صاف سرشته هر قرص به وزن يك درم                      

رم سكنجبين معمول به بزور اصول بدهند و        و ثلث بندند و در سايه خشك نموده هر روز يك قرص از آن با بيست د                

اگر بلد و مزاج مانع استعمال سكنجبين بزوري باشند سكنجبين معمول به اصول از غير بزور دهند و غـذا بعـد سـه                        

ساعت از دوا زيرباج معمول به لحم فواخت و شفانين اگر به هم رسند و عصافير و قنابر سازند و اگر اين لحوم يافتـه                         

 حمل يك ساله خصي بسازند و توابل آن دارچيني و زيره و برگ نمام و پوسـت بهـي باشـد و تـضميد                         نشوند از لحم  

الحمام هـر واحـد      حدبه كبد به اين ضماد كنند صبر و مصطكي و سنبل و تخم كرفس و فطراساليون و جعده و رعي                   

 شـراب خوشـبو آميختـه بـر         دو درم پوست بهي و فوفل و تخم فنجنكشت و برگ او هر واحد درم همه را سائيده به                  

 و بـا وي احتيـاج        اسـت  پارچه ماليده بر حدبة كبد ضماد نمايند و ترياق كبد او در تفتيح سدد كبد منفعـت عظـيم                  

 كه اوالً استفراغ بدن به ماءالفواكه و         است استعمال اضمده نيست و هرگاه سدة حدبة كبد با حرارت مزاج باشد واجب            
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صد باسليق كنند اگر قوت و سن و مزاج اطاعـت كنـد و لـزوم شـرب ماءالـشعير و                     ادويه مسهله غيرشديد نمايند و ف     

الثعلـب مـساوي      العالم و برگ عنـب      سكنجبين اصولي بزوري نمايند و اين دوا بدهند بگيرند بيخ طرخشقوق بيخ حي            

 بدن به اسـهال و      سائيده و از جمله دو درم گرفته با پانزده درم سكنجبين مذكور آميخته بخورند و ايضاً بعد تخفيف                 

فصد و جال به ماءالشعير و سكنجبين بزوري بگيرند تخم خيار و تخم بادرنگ و تخم خربزه مقشر هر واحد پـنج درم                       

تخم كرفس يك ونيم درم همه را سائيده به آب كاسني و سكنجبين بدهند و طبيبي كه از غلطي آشاميدن ايـن دوا                       

د مريض را هالك گرداند و درم كبد حادث كند پس بايد كه طبيب              در ابتداي مرض قبل استفراغ و تسكين مزاج كن        

الراعي و برگ كرنـب هـر واحـد دو           العالم و عصي    تأمل اين نمايد و تضميد كبد به اين ضماد نمايند بگيرند برگ حي            

درم صندل سرخ صندل سفيد هر واحد درم شياف ماميثـا نـيم درم تخـم كـرفس مـصطكي هـر واحـد درم جعـده                           

ر واحد دو ثلث درم زعفران يك دانگ سويق جو دو درم بيخ كاسني بري و دوقو هر واحد يك نيم درم                      كمافيطوس ه 

همه را سائيده در آب كاسني مروق و اندك سركه ضماد كنند و اگر با حرارت مزاج تـب نباشـد در نوشـيدن شـراب              

نافع بـه كبدسـت و كـسي كـه     كهنه باك نيست و شراب كه جالينوس ذكر كرده و گويم كه شراب انطاكيا عفص مر    

   و اگر بزور كه مذكور شد بنوشند به شراب مسخن بياشامند  استسدة او با برد مزاج باشد اكثر عالجش شراب

  نفخه و ريح در كبد

اند ليكن اطبا تخصيص نموده آن را كه ساكن باشد به اسم نفخه و آن                و اين هر دو از اجسام بخاريه منحل از رطوبت         

د به اسم ريح بالجمله گاهي اندر اجزاي جگر يا در زير غشاي او يا در هر دو بخارات مجتمع شـود و                       را كه متحرك بو   

چون اين بخارات محتبس و كثيف و مستحيل به رياح نافخه گردد منفذ نبايد سبب كثرت مقدار خود و يا به سـبب                       

آن تمـدد بـسيار زيـر ضـلع ايمـن            و با     است سدد در كبد يا به سبب صفافت غشاي محلل او و نفخه در كبد همين              

محسوس شود و در آن ثقل بسيار نباشد چنانكه در ورم و سده و نه تب چنانكـه در ورم باشـد و سـبب ضـعف قـوة                             

 ريـح   و گـاهي  هاضمه از تغير غذا و تلطيف او و يا به سبب ماده غذاي غليظ نفاخ و يا خلطي مهيج ريح حادث شـود                        

ال محتبس شود و از غمز حركت نمايد و قرقره پيدا كند و اين قراقر نشان                زير كبد محتبس گردد و چنانكه زير طح       
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  در جگر و احساس كثرت تمدد نشان بودن ريح در زير غشاي اوست و ايضاً از عالمـات نفـخ غـشايي                       است بودن ريح 

يدست كـه    كه چون دست بر آن مالند و يا چيزي محلل گذارند تحليل يابد و اكثر آنچه داللت بر ريح كند تمد                     است

ابتدا كند پس زياده شود و در آن قدري انتقال باشد و تابع اين مرض تغير حـال در سـحنه و لـون خـارج از معتـاد                             

نباشد و عقب انهضام طعام بيشتر پيدا شود و نفخ غلبه كند و گاهي غمز نفخه را ساكن كند و تحليل نمايـد و مـاده                          

كشوث شيرة انيسون و گلقند بنوشـند و معـاجين محللـة ملطفـه               شيرة باديان شيرة تخم      عالجآن را متفرق گرداند     

مثل كموني و دواءالكركم كبير و دواءالمسك تلخ نه ماشه با عرق نانخواه نه توله بخورنـد وفالفلـي و تريـاق اربعـه و                         

 و ست اشرب آب بسيار گرم نيز مفيد نفخه كبدست و شربت دينار چهار توله در گالب نيم پاؤ نوشيدن به غايت نافع         

ديگر مسخنات مقوية مفتحه و جميع اشربه و سفوفات و اضمدة محللة ملطفه و هر چه در نفخ معده گذشت به كـار                       

برند و به سبوس و نمك و جاورس و خاكستر انگور تكميد كردن و موضـع نفـخ و تمـام بـدن را بـر سـبيل اعتـدال                              

 يك هفت ماشـه ضـماد نماينـد و آب سـرد كمتـر               الطيب و بابونه هر     ماليدن سود دارد و از مصطكي و اذخر و سنبل         

هـا بـا مـصالح و        ترست و غذا قليـه     نوشند و اگر عوض او بر عرق كاسني يا گالب و عرق باديان برابر اكتفا نمايند اولي                

كباب مرغ و مانند آن اغذيه مجفف رطوبت و محلل رياح دهند و زردة بيضه به آب كـامخ و نـان خـورش كـه در آن      

 مثروديطوس با عرق دارچينـي      جالينوستد نيز مفيد بود و بقول و فواكه رطب ترك نمايند و به قول               خردل و ثوم اف   

الزراع قطع و داغ كردن در اين علت از مجربات اوست و ضماد سنبل و                 و شعبه جبل    است در تحليل اين رياح عجيب    

نويـسد كـه       مـي  الـرئيس  شيخت و   زرورد و جاورس به آب قرنفل به اندك مشك و عود سرشته از معموالت قرشي اس               

عالج اين قريب از عالج سدد كبد و به ادوية لطيفة محللة مذكوره در آن و معجونات مذكوره است و حمام بر ناشتا و               

خوردن شراب صرف نيم گرم بر نهار و قلت نوشيدن آب و تكميد به پارچه گرم كرده و به افاوية محللـه و ضـماد بـه       

النار و مرهم معمول به ثقل روغن ناردين و مصطكي به بزور نفـع كنـد و                  البان و حب   بمصطكي و اذخر و سنبل و ح      

اگر تكميد ريح را حركت دهد و ضرركند بايد كه رعايت جانب مشاركت كنند پس اگر وجـع بـه ناحيـه امعـا ممتـد                          

 امتـداد نمايـد     گردد اول اسهال كنند بعده تجليل رياح پردازند و اگر به سوي حجـاب و شراسـيف و پـشت و گـرده                      
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  البواسير ريح كبد را نيز مفيدست  مدرات استعمال كنند بعد از آن محلالت ريح و حب مقل و سفوف نافع ريح

  وجع كبد

شود يا از سوءمزاج مختلف در ناحية غشاي او يا از ريح ممد غشا و يا از سدد و يـا از اورام حـاره                           درد جگر حادث مي   

كند و يا از ضربه و جراحت و يا از حصات و رمل و يا از شرقه و يا                      وجع كمتر حادث   يا صلبه بهر آنكه ورم بارد بلغمي      

از حركت اخالط چنانچه در بحرانات و يا از ضعف كبد كه احتمال غذا نكند و غشاي او از آن ايذا يابد و يا از حركات                          

 و بدانند كـه    دبيله آن نيز پديد آيد       مواد بحراني كه ثقل و وجع در نواحي كبد از آن پيداگردد و از تبثر سطح كبد و                 

وجع شديدتر نباشد مگر از ورم حار شديد و يا از ريح غليظ پس اگر تب نباشد و وجع شديد بود سببش ريح باشد و                         

 در رسـاله قبريـه ذكـر        بقراط كند چنانچه بقراط گفته و ايضاً         لهذا چون تب در وجع ريحي ظاهر گردد و تحليل ريح          

 كبد با حكة شديد در قمحدوه و مؤخر رأس و ورم در هر دو ابهام پاي عارض شـود و در قفـا                        كرده كه چون وجع در    

بثور شبيه به باقله ظاهر گردد مريض در روز پنجم قبل از طلوع آفتاب بميرد و هر كه را اين علت ظاهر گردد عـسر                         

وانـد مائيـت خفيفـه اول در بـول        ت  مـي :  گويد الرئيس شيخبول شديد با تقطير بهم رسد به سبب آفت در عضلة مثانه             

و تشخيص  مندفع شود و به وجهي از وجوه در اطراف نافذ گردد پس به مرارت و بورقيت آن حكة شديد حادث شود                      

 اين مرض چنان كنند كه اوالً دريافت بايد كرد كه وجع روز بحران واقع شده يا نـه اگـر در همـان روز باشـد                           اسباب

 بود واال عالمات امراض مذكوره يعني ضعف جگر و سده و نفخه و شرقه و ورم و سببش حركت اخالط و مواد بحراني     

ضربه و جراحت و رمل و خصات معلوم كنند اگر آثار مرضي از اين امراض يافته شود سبب وجع آن مرض باشـد واال                        

ان هـر   عالمات سوءمزاجات به طريقي كه در تشخيص امراض جگر از سوءمزاج مسطور شده دريافت كنند پـس نـش                  

ك گردد سببش همان باشد و ايـضاً وجـود التهـاب و تـشنگي و خـشگي دهـن و زردي رنـگ و                           سوءمزاجي كه مدر  

رنگيني بول و بعد از آن شروع ذوبان جگر و خروج صفرا بد بو و غليظ با براز و عروض قي مـراري و بطـالن اشـتها و                             

رم در جگر و تهبج وجه و اجفان و ورم اطـراف            عطش شديد و تب سخت در آخر بر سوءمزاج حار داللت كند و درد ن              

 اگر به سبب سوءمزاج يا ضعف جگر يا         عالجها و بعد مدتي لحوق اسهال و تب دليل سوءمزاج باردست             و سفيدي لب  
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سدد يا ريح باشد عالج هر واحد مسطور شد و اگر به سبب شرقه يا حصات يا ورم جگر يا ضربه بود عالج آنهـا جـدا                           

اً اگر به سبب سوءمزاج حار باشد مداومت به ماءالشعير عوض آب چندانكه ممكن باشد و آب تربوز با                   جدا بيايد و ايض   

الثعلـب و آب      شكر و لعاب اسپغول با قند سفيد و طباشير به آب سرد و ماءالقرع به آب غوره و ماءالخيار و آب عنـب                      

تليـين طبـع مطلـوب باشـد آلـو بخـارا و             كاسني و كاهو و خرفه و سكنجبين و آب سرد بر ناشـتا و در آن جـا كـه                     

تمرهندي با نبات سودمندست و همچنين ترنجبين و خيارشنبر به ادوية مذكوره و آب سرد ناشتا بنوشند و غذا بقلة                    

يماني و قطف و اسفاناخ و كاهو و شاخ چغندر به سركه و روغن گل و بيضة مسلوق و عدسيه دهند و اگر حاجت بـه                          

ماكيان و ماهي كوچك شديدالبياض بدهند و از شراب شيرين و اغذية حاره و توابل پرهيـز                 تقويت باشد لحم دراج و      

كنند و تضميد جگر به ضماد گل سرخ ده درم صندل پنج درم بنفشه خطمي هر يك سه درم زعفران كافور هر يك                       

آب سرد تر كرده به     دو دانگ موم مصفي روغن گل به قدر كفايت كنند و ضماد خرفه به روغن گل و كذا اسپغول در                     

الثعلب و آب كاسني و لعاب اسپغول و آرد جو نيز مفيـد               روغن گل آميخته و كذا روغن گل و موم مصفي و آب عنب            

بود و بيخ اثل كوفته در سركه پخته و مغز تخم كدو و حـضض مكـي و عذبـه شـرباً و ضـماداً و شـرب او در سـركه                                

در سركه پخته و مغرة عراقي هر واحد مفيد وجع حار كبدست و             جوشانيده و طباشير و عصارة كاسني و بيخ زرشك          

اگر به سبب سوءمزاج بارد باشد جهت تنقيه وقت خواب شب از ايارج فيقرا يك درم و غاريقون يك درم حب ساخته                      

به آب نيم گرم دهند و يا حب غافث بخورانند و صبح اين مطبوخ بنوشانند هليلـة سـياه هليلـة كـابلي آملـه غافـث                           

آرنـد بعـد از       نتين انيسون لك ريوند چيني بسفائج مويز منقي عناب از هر يك به قدر كفايت جوشانيده به عمـل                  افس

آن اين ماءاالصول به روغن بادام شيرين و تلخ چند روز دهند پوست بيخ كبر بيخ كرفس و باديان و بيخ اذخر و بيخ                        

ز منقي به قدر حاجت جوشانيده صاف نموده به قدر          سوسن آسمانجوني و لك و ريوند و مصطكي و فوه و حلبه و موي             

دو اوقيه با روغن بادام سه درم و يا هر دو روغن با سه اوقيه آب مطبوخ حلبه بدهند و بعد هر سه روز مطبوخ مذكور                          

بنوشند مگر آنكه هر روز اجابت زياده از يك مجلس گردد پس به مقويات جگر مثل قرص لك و قرص ريوند و قرص                       

تر خواهند سنبل سه درم افسنتين دو درم كوفته بيخته به             و دواءالكركم و اثاناسيا تقويت دهند و اگر سبك        افسنتين  
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الطيـب و     عسل سرشته استعمال نمايند و به آرد ترمس و جعده و فوه و تخم كرفس و انيسون و بيخ سوسن و سنبل                     

يند و دواي جـالينوس بدهنـد و ضـماد افـسنتين            فراسيون و بادام تلخ و اكليل و بابونه و گل سرخ بر جگر ضماد نما              

سوده به روغن گل و موم گداخته آميخته و كذا بهي را در طبيخ افسنتين پخته نافع و ضماد سنبل و مرهم قردمانـا                        

و ماليدن روغن قسط و خوردن دواي جنطيانا و قرص زرشك حار و قرص فنجنكشت و قرص غافـث و قـرص فـوه و                         

الطيـب    بت دينار همه سودمندست و اگر گل سرخ هـشت درم زرشـك پـنج درم سـنبل                 معجون ريوند و نوشيدن شر    

الـسوس هـر يـك دو نـيم درم           مصطكي عصارة غافث افسنتين ريوند چيني هر يك دو درم فقاح اذخـر اسـارون رب               

زعفران يك درم سفوف ساخته دو درم با سكنجبين بدهند درد جگر و تهبج را ببرد و كذلك منقـي گـل سـرخ هـر                          

د سه درم تخم كاسني تخم كشوث هر يك دو درم سفوف ساخته دو درم با نيم درم شكر و چهار اوقيه شيرشتر                       واح

الطيب ده درم مرزنجـوش بابونـه         گرم كرده كف گرفته بخورند كه درد جگر را مفيدست و فقاح اذخر پنج درم سنبل               

رطل آيد با روغن ناردين و روغن بابونه هر يـك           اكليل الملك هر يك پانزده درم كوفته با ده رطل آب بپزند تا به دو                

 و اين دوا همه انـواع او را سـواي شـقي يعنـي                است ده درم بياميزند و تكميد كنند كه اوجاع كبد و سدد آن را نافع             

الطيب بادرنجبويه هر واحد يك و نيم ماشه نمـك الهـوري دو ماشـه بـا                    زرنب سنبل   است آنچه از جراحت افتد نافع    

يل سفيد و افتيمون هندي تازه هر يك نه ماشه عسل سه توله بدهند و اگر اسليم دست راست را قطـع                      الن شيرة حب 

 شـاه ازرانـي    و    اسـت  كرده بر آن داغ نهند در وجع كبد كه از تدابير ديگر مأيوس شده باشند از مجربـات جـالينوس                   

و يـك دام آب پيـاز و يـك دام لعـاب             نويسد كه اگر زرده و سفيدة يك بيضه مرغ بگيرند و به قدر يك دام عسل                   مي

تخم حلبه خوب بياميزند و بنوشند و چند روز همچنين به عمل آرند و غذا نان گندم و دو پيازه گوشت بزغاله سازند 

سـت مجـرب     ا  براي درد جگر دوري كه در هر هفته دو سه بار در آن مبتال گردد و مسهل و قي فايده نكنـد آزمـوده                       

يارشنبر به روغن بادام و شكر و كـذا سـنبل هنـدي و شـرب طبـيخ وج كوفتـه و شـرب                        نوشته و گويند كه عسل خ     

كمافيطوس و كذا بيخ عسل در شراب خوشبو پخته و غاريقون يك مثقال و شـرب زعفـران و روغـن پـسته شـرباً و                          

 شـرباً و    ضماداً و اكل دو درم پسته به شراب خوشبو بر نهار و ساذج هندي و ايرسا و لـك و جوزبـوا و سـنبل رومـي                          
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ضماداً و روغن او تدهيناً و جنطيانا و اذخر و فقاح او و بيخ بنطافلن و عود هر روز يك درم و حجـر ارمنـي و عـصاره                             

غافث و بهمن سفيد و شاهسفرم و تخم او و اشنه و دوسر يك درم به سكنجبين و بابونه شرباً و ضـماداً و حقنـه بـه                            

 اناغالس و سپستان و فراسيون و اظفارالطيب شرباً و ضماداً و كذا افسنتين              الزريره شرباً و ضماداً و     روغن قسط و قصب   

 و اكل بقلة حلبه و كرفس و كابلي    است الملك به شراب و كذا بادام تلخ به شراب و خردل كه مجرب سويدي              و اكليل 

خ قرصعته شرباً و    و صمغ كمثري و كشوث و ضماد بنگ و قاقلة كبار و بول شتر اعرابي و ضماد تخم ترب و پوست بي                     

 گفته كه بقر وحشي را چون ذبح كنند و          مهراريسبيخ او تعليقاً كه مجرب اوست هر واحد نافع وجع بارد كبدست و              

 گفته كه قدما براي اوجاع كبد ادويه نـافع          ابن سينا در قلب او سنگ يابند تعليق او بر شاكي وجع كبد صحت بخشد              

كند  نويسم گويند كه نفع مي در نوع وجع از ضعف جگرست و بعضي از آن مي اند و اكثر نفع آن        بقول مطلق ذكركرده  

اين را اقراص ريوند به نسخ مختلف او و معجون ريوند و دواءالكركم و معجون سداب مسهل و معجـون قردمـاموس و             

و ايـضاً   معجون قيصر و اثاناسيا صغير و كبير و تمري دقوقي و معجون اسقلناوس و قرص عشره و معجون جـالينوس                     

 يا مطبوخ برگ او با ريوند نيم درم زعفـران ثلـث              است كند دو اوقيه عصارة برگ صنوبر تر با سكنجبين          آنچه نفع مي  

الطيب و مـصطكي هـر يـك دو درم            درم تخم كرفس و باديان اندكي بدهند و ايضاً بگيرند گل سرخ چهار درم سنبل              

 كـرفس و باديـان و        الصبغ و اسـارون و تخـم        فقاح اذخر و فوه    عصارة غافث عصارة افسنتين و لك و ريوند و زعفران و          

انيسون و عود خام هر واحد يك درم عود بلسان نيم درم شربتي دو درم با جالب يا گلقند و اگر درد بـا اسـهال بـود                            

قيـه  الحديد هفت درم با دو او اين دوا بدهند بگيرند دردي شراب مطبوخ و لك و ريوند و سنبل هر واحد مثقال خبث            

 اجتناب از اغذيه و لحوم غليظ و         است آب گشنيز سبز بخورند به مقدار دو درم از ادوية مذكور و در جميع اين واجب               

اقتصار بر خفيف از لحم طيور و غيره خصوصاً اگر در آن جا حرارت باشد و از اضمده ضماد قردمانا و ضماد فرفيون و                        

كند بلكه غشاي او از تمديـد ريـاح يـا             ر كبد احساس وجع نمي     گويد كه جوه   خجنديالملك نافع است     ضماد اكليل 

ورم يا از لذع بخارات حاره پس اگر با وي تب و حرارت نبود اين قرص بدهند عصارة افسنتين گل سرخ هر يك سـه                         

درم باديان تخم كرفس غافث ريوند اسارون لك فقاح اذخر حب بلسان عود بلسان عود قماري عود بلـسان هـر يـك                       
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يده قرص سازند و دو درم به ماءاالصول بخورند و اگر حرارت و تب و الم ناخس باشد قصد و تليين طبيعـت                       درم سائ 

العالم و شير زنان و بزرقطونا و مانند آن ضـماد             الثعلب بنوشند و به عصارة ماميثا و حي         كنند و آب كاسني و آب عنب      

 گفته كه جميع امراض كبـد را عـرب كبـاد          طبري و    جرجاني گويد كه ضعف و درد جگر را كباد گويند          تعليمنمايند  

كند از شرب آب و تـشنگي بـسيار           نامند ليكن نزد اطبا كباد عبارت از تلحج رطوبت در عروق كبدست حتي كه منع              

 گردد و واجب نيست كسي را كه اين كالم از اطبا بشنود و سـوءمزاج رطـب در جگـر و تلحـج رطوبـت را واحـد                              كم

اج تغير جوهر كبد نمايد و تلحج رطوبت جائزست كه با حرارت جگر و صحت جوهر او باشـد و       شمارد بهرآنكه سوءمز  

مراد قول ما از تلحج به هم رسيدن رطوبت در اقاصي عروق منقسم در كبدست و عالمت اين قلت تشنگي و گراني و                       

 جائزسـت كـه از رطوبـت         ذكر كـرده   جالينوسدرد در كبد نزد اواخر هضم بالشك و قارورة سفيد خام غليظ باشد و               

 كند و عالج اين اگر مزاج و حال عليل مانع نباشد نوشيدن ماءاالصـول بـه سـكنجبين و                     متلحجه در كبد سنگ تولد    

النيل   و از غذا بر نخودآب به زيت ركابي اقتصار كنند بعد از آن تنقيه به اين حب نمايند حب                    است گلقند ايام متوالي  

 نفطي زعفران هر واحد يك دانگ ابوال ابل اعرابي خالص و فيلز هرج هر واحد ربـع                  الغار هر واحد دو دانگ نمك      حب

درم غاريقون دو ثلث درم ريوند چيني خالص خفيف يك درم باريك سائيده به آب باديان مروق آميخته حب سـازند                     

ن تنقيـه بـه مـدرات        بعد از آ    است گرم و اهل كوفه اين حب را حب كباد گويند و شربتي از آن سه مثقال به آب نيم                 

نمايند مثل فطراساليون و تخم كرفس و تخم هليون و اذخر و باديان و پرسياوشان و مانند آن مطبـوخ يـا مـدقوق و                   

دهند و در جمله آن اندك تخم كرفس باشد تا آنكه هر دو جزو كبد محدب و مقعر              سازند و با بزور مي      گاهي حب مي  

كند برآنكه       او گرم گردد و قاروره او سرخ شود و در اين هنگام آن داللت مي               تنقيه يابند و فصد نكنند مگر آنكه مزاج       

رطوبت متلحج گرم شده و رقيق گشته و با خون آميخته و مزاج كبد گرم گرديده پس فـصد بـا سـليق نماينـد كـه                           

ت متعسر گردد از    يابد و از اغذية مولد رطوبات غليظ و نفاخ احتراز كنند و اگر تحلل اين رطوب                 گاهي دفعةً صحت مي   

خارج ضماد به مر و صبر و سعد و زعفران و مصطكي و سنبل به آب ريحان آميخته بايد كرد و در اين ضماد سختي                         

گاهي استعمال نمايند و دائم متصل نگذارند بعده امر به شربت انجير و خوردن انجير خشك و ريختن                      نكنند بلكه گاه  
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 به سبب آنكـه قـاروره     است د كه معرفت اين مرض بسيار مشكل و مغلطة طبيب         كبد او نمايند و بدانن      گرم بر    آب نيم 

 او گاهي سفيد غليظ و گاهي سرخ حاد بود و گاهي صاحب او را قي عارض شود و طبيب گمان كنـد كـه آن قـولنج                          

د و  گـرد    و حقنه استعمال نمايد و درد زياده گردد و در حدت حقنه زياده نمايد پس گاهي اين رطوبات منحـل                    است

جگر گرم شود و ورم كند و در اين وقت آن را ظاهر شود كه آن وجع كبدست و فرق ميان ايـن و ميـان درد قـولنج                             

آن است كه با اين مرض سفيدي قاروره و عدم تشنگي و تهبج وجه و اشتها قوي بود و اين وجع از موضع كبد متغير 

و وجـع راسـخ در يـك مقـام باشـد و قـاروره او                و منتقل گردد و با وجع قولنج عطش شديد و قلـت شـهوت طعـام                 

متغيرنشود مگر آنكه تب آيد و ايضاً موضع وجع هر دو مختلف بود بهر آنكه وجع كبد در طرف اضـالع بـود و وجـع                          

  قولنج در آخر اضالع و نزد اضالع خلف باشد و چون طبيب در اين تأمل نمايد بر آن غلطي البته واقع نشود 

نسان بر نهار يا بعد رياضت سخت يا تعب يا خواب يا نزد خروج از حمام در حالت گرمي فوراً                     و او آن است كه ا      شرقه

آب به غايت سرد بنوشد و آن آب زود به جگر رسد به سبب صفائي راه و حاجت جگـر بـه رطوبـت قبـل از آنكـه از                              

گردد و اين     ضع جگر عرق ظاهر   حرارت معده گرم شود و درد شديد بيرون از طاقت دفعةً  پديد آيد و بر پيشاني و مو                  

 عـالج  اگر در ابتدا برسد و اگر طبيب در عالجش غلط كند به استسقا يـا ورم جگـر انجامـد                       است الزوال مرض سريع 

همان وقت پارچه را با آب گرم يا گالب تر كرده بر جگر نهند و كذا نمك طعام در لته بسته در گـالب گـرم آغـشته                            

 و يا عسل سه توله در عرق بادرنجبويه و باديان هر يك هفـت تولـه بنوشـانند و از             تكميد نمايند و شربت بزوري حار     

الطيب و مصطكي هر يك هفت ماشه ضـماد نماينـد و آب گـرم بريزنـد و نبيـذ بـه آب گـرم                           زرنب و باديان و سنبل    

مـي   و اين سـفوف مفيـد اسـت زرنـب زرنبـاد باديـان رومـي مـصطكي رو         استنوشانند و همچنين طبيخ چاي نافع  

العشر برابر همه آميخته به قدر نه ماشه با عرق باديان هفت توله بخورند غذا شـورباي مـرغ بـا                    دارچيني مساوي شكر  

 كند و اگر طبيب تساهل كند قوت او محيل غذا باطل شود يا در جرم كبد ورم رخـو                     نان دهند و اكثر تكميد كفايت     

د كند و در اين هنگام عالج او به عالج سـوءمزاج كـه بـسيط                پيدا گردد و اگر جگر مريض يا ضعيف بود مزاج او فاس           

  باشد يا مركب حسب ظهور آن نمايند 
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  اورام كبد و نواحي آن

آن و    به قول شيخ اورام حادث در نواحي جگر بعضي از آن در نفس كبد حادث شود و بعضي در عضالت موضـوع  بـر                        

متر افتد و آنچه در نفس جگر پيدا شـود و بعـضي از آن               بعضي در ماساريقا و بعضي در غشا و در عروق جگر و اين ك             

در اجزاي عاليه و به جانب محدب افتد و بعضي در اجزاي سافله و به جانب مقعر و گاهي ورم در اصناف اجزاي جگر                        

 و  عام گردد و بعد از آن ورم بنفسه خالي نيست از آنكه دموي فلغموني دبيله و غيردبيله بود و يا صفراوي و يا بلغمي                       

يا صلب سرطاني و غيرسرطاني و يا نفخة ريحي و اسباب اينها سوءمزاج حار مع حميات يـا بـه غيرحميـات بـود يـا                          

سوءمزاج بارد مانع هضم و دفع يا ضعف در معده يا سده جامع اخالط و نفوذ آنها در اجزاي كبد به نفوذ غيرطبيعـي                        

ه در جگر به جانب مراره باشد صفرا از جگر به سوي مـراره              و ايضاً صغر و مانند آن از اسباب اين سده بود و چون سد             

مندفع نشود و خون را به جوش آرد و در اجراي كبد به شرب غيرطبيعي تشرب كند بـه سـبب كثـرت صـفرا و ورم                           

حادث شود و كثرت صفرا يكي از اسباب ورم كبد حارست و گاهي ورم جگر به سبب مشاركت معده باشد پس هضم                      

س ردي از آن تولد كند و ماده ورم گردد و اغذية مسخنه و غليظه و آنچه هضم جيد نيابد معين بر              فاسد شود و كيلو   

حدوث اورام كبد شوند و كذلك چون كبد شديدالجذب باشد و زياده از آنچه بايد جذب كند و تـابع او بـود از آنچـه                          

 گويـد كـه در      طبـري وثي حادث شود    حق او اندفاع شيء صالح باشد پس آمادة ورم گردد و گاهي به سبب ضربه يا                 

كبد جميع اصناف ورم حادث شود اما ورم رخو در آن حادث گردد از انسداد عروق بـه رطوبـت كـه درآن بچـسبد و                          

تغير دهد مزاج آن را به رطوبت و سبب اين يا شرب آب سرد بسيار به غير حاجت داعي به سوي آن بـود يـا ادمـان                            

لب بر دو وجه حادث شود يا آنكه نوعي از انواع ورم صلب گردد يـا ورم سـوداوي                   اغذية رطبة مولدة نفخ و اما ورم ص       

عند ضعف طحال از جذب فضالت سوداوي عكر حادث گردد و اما ورم فلغموني و ماشره و حمره و امثـال آن از سـه                         

را و احتـداد او  اسباب افتد يا از سده كه در آن واقع شود و خون گرم گردد و بجوشد يا به سبب مخالطت خون با صف          

بدين جهت يا به سبب اخالط حريفة حاده كه از اغذيه رويه متولد شود و از ابوماهر شنيدم كه خوردن فخره كـه آن                    

كند و اين جمله اورام چون طبيب در معالجة صحيحة او تساهل كند يـا                 نوعي از خرماست در جگر ورم حار پيدا مي        
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شود مريض را قتـل     اند كه ورم حار صلب نمي      و بعضي متقدمين ذكر كرده    در تبريد او افراط نمايد بيشتر صلب گردد         

 در اين اورام آن است كه طريـق تـشخيص ورم نفـس جگـر كننـد بعـده                    و طريق تشخيص  گردد    كند يا زائل مي     مي

تشخيص ورم اجزاي او و عضالت و بعد از آن اسباب ورم و ورم ماساريقا و غشاي جگر مشخص نمايند مثالً اگر رنگ                       

رو و سحنة مريض متغير يابند حال لزوم ثقل تحت ضلع ايمن و كشيدن ترقوه به سوي اسفل در اكثر اوقات و عـدم                        

ضربان و عدم ضربان و عدم قدرت خواب بر جانب ايمن و ايضاً ثقل خواب بر جانب ايسر و اكثر ميل طبع بـه خـواب                          

 اين اعراض كند ورم در جگر بادش بعـده مـريض را بـر               بر پشت و نيز تعذر استلقا هنگام افراط ورم بپرسند اگر اقرار           

پشت او خوابانيده به جاي جگر مس كنند اگر ورم هاللي شكل زير ضلع ايمن محسوس شود و با آن سعال يـابس و                        

ضيق نفس و قلت بول يا احتباس آن و انجذاب معاليق و ثقل بيشتر و مائل به سـوي پـشت بـود و هنگـام كـشيدن                            

و چنبر گردن محسوس شود ورم در حدبة كبد باشد و اگر ورم هاللـي محـسوس نگـردد بلكـه                     نفس درد ميان جگر     

طويل يا عريض يا مورب كه يك طرف او غليظ و طرف ثاني دقيق مثل دم موش بود و اعراض مخـصوصة ورم جگـر                         

س نگردد و بـا      كبد باشد و اگر ورم به مس خوب محسو          كه مذكور شد معتد به ظاهر نباشند ورم در عضلة موضوع بر           

آن فواق و غثيان و قي و قبض طبيعت اگر قوت خصوصاً معده قوي باشد واال اسهال و قلـت اشـتها و ثقـل انـدك و                            

نفس كشيدن آسان و سرفه كمتر بود ورم در مقعر كبد باشد و اگر جميع عالمات مخصوصه هر دو جانـب محـدب و                     

كنند اگر تب حار و وجع شديد و ثقـل انـدك و شـدت        آن نظر مقعر يافته شوند ورم عام در هر دو جانب باشد بعد از             

تشنگي و سقوط اشتها و قي و كرب و غشي و سردي دست و پا باشد و خصوصاً در ورم مقعـري و سـوءتنفس و الـم                            

ممتد به سوي خلف و ترقوه و لذع در موضع كبد و تغير بول به مزيد حمرت و غساليت بود و خصوصاً در ورم حدبي                         

شد پس اگر نبض موجي عظيم سريع متواتر و سرخي چهره و چشم و زبان و درد عروق و ثقـل و حرقـت                        ورم حار با  

بود ورم حار دموي باشد و اگر نبض صلب مشابه به منشاري و صغير با شدت سرعت و تواتر و زردي چهره و زبـان و                          

 و لذع و ناريـت بـول و صـفرت    در آخر سياهي زبان و وجع ناخس و ثقل و تمدد اندك و قلق و كرب و شدت التهاب              

براز و قي صفراوي اوالً پس كراثي و زنگاري پس سياه و ظهور بثور صغار بر زبان و نوائب اشتداد تب به طـور غـب و                           
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انتفاع به بارد رطب شديدتر بود ورم حار صفراوي باشدكه حمرا و به قول شيخ آن را ماشرا نامند و اگر تب و تشنگي                        

ل بسيار و در معده شبيه به تشنج محسوس گردد و سرفه خفيف بود ورم بارد باشد و سن و             و وجع شديد نباشد و ثق     

تدبير و مزاج و لون نيز برآن داللت كند پس اگر با وجود اين عالمات تهبج وجه و سفيدي روي و زبان و بـراز و ورم                           

 و اشتها قوي از هضم بـود        نرم و عدم احساس صالبت و بطوء و شدت لين نبض و سفيدي قاروره و لزوجت آب دهن                 

ورم بارد بلغمي باشد و اگر ورم صلب هاللي به غير وجع محسوس شود و شدت ثقل بالحمي باشـد و هـزال بـدن و                          

سقوط اشتها و تيرگي رنگ و خشكي و درشتي زبان و قلت بول و سياهي آن بود ورم سوداوي صلب باشـد و اگـر در                          

نگ و اشتها و غيره بيشتر باشد ورم صلب سرطاني بود و چون در ايـن                اين نوع احساس وجع شديدتر بود و آفت در ر         

فواق و غيثان بدون تب حادث شود و وجع محسوس نگردد در اماتت عضو شروع كند و اگر بدون ظهور ورم در كبـد                        

دد تر از ورم جگر باشد و ثقل و تمدد غائر به سوي شكم و معـده بـود و تمـ                     عالمات ورم كبد يافته شود و تب ضعيف       

بيشتر از ثقل باشد و براز كيلوسي رقيق بالضعف هضم معدي و دالئل او و يا مائل به سبزي باشد حكم بايد كرد كـه                         

الوجـع و      و همـراه اورام جانـب مقعـر جگـر اورام ماسـاريقا بيـشتر بـود و اگـر ورم حـار اشـد                          اسـت  در ماساريقا ورم  

ذب طحال به سوي اسفل و انجذاب كبد به سوي پشت و الحمي بود ورم به قرب اغشيه و عروق جگر باشد و ج اضعف

ظهور وجع در فقار و سرفة خشك و ضرر در نفس و صالبت و منشاريت نبض نيز از داليل ورم غشاي موضع بر كبـد                         

فرمايد كه بحران اورام كبد حار حدبي و ايضاً ورم عضالت حار به رعاف خصوصاً از منخر ايمـن و بـه                      مي شيخاست و   

تر از ورم مقعر بود و هر          محمود باشد و بحران ورم جانب مقعر به عرق يا قي اسهال بود و ورم حدبه ردي                 عرق يا بول  

ورم كه در كبد حادث شود حار بود يا بارد و به سبب تسديد به سوي بدن جز خون مـائي نگـذارد و معـذالك كبـد                            

بس گردد و گاهي كبد و معده را چنان گرداند          ضعيف بود از تميز مائيت و با وجود اين بيشترمائيت در ماساريقا محت            

كه در آن نفخ و رياح كثير حادث شود و اين امور سببي از اسباب استسقاي لحمي و زقي و طبلي است و چـون ورم                          

حار از كبد به سوي طحال منتقل گردد بهتر بود و چون از طحال به سوي كبـد انتقـال نمايـد ردي باشـد و گـاهي                            

د حار و بارد به سوي استسقا مؤدي گردد و ورم كبد را چون اسهال مقارن گـردد مهلـك بـود                      جميع اصناف اورام كب   
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 ميان ورم كبد و ورم عضالت موضوع بر آن در مروق از             و فرق بر داللت او بر شدت ورم و ضعف قواي معده و جگر               بنا

م ظاهر باشـد و ورم كبـد        شود اما از جهت وضع چنĤن است كه ورم عضلي دائ            جهت وضع و شكل و اعراض كرده مي       

شود و خصوصاً مقعري و در مريض فربه و وضع ورم عضلي يا در عرض يا در طول يـا در ورآب بـود                          گاهي ظاهر نمي  

 در شكل چنان بود كه شكل ورم كبد هاللي باشد و ورم عضلي عريض يا مورب يا                  و اما كه يك طرف عضله اخذ كند       

 كه در طـول انـدك انـدك باريـك گـردد و               است گويا كه دم موش   مستطيل يك طرف او غليظ و طرف ديگر دقيق          

تـر بـه اورام    گاهي از آن معلوم نشود مگر چيزي در غور مستطيل اگر ورم در عضل غائر بود و ورم عضل مورب مشابه      

 از جهت اعراض اين است كه از اعراض خاصه و مشاركه عارض اورام كبد مثل احتباس بـول و بـراز و                       و اما كبد باشد   

قوط اشتها و جز آن در اورام عضل شئ معتدبه نباشد و بر ورم عضلة مستطيل انجذاب ترقوه گواهي دهـد و چـون                        س

 گفته كه براز غليظ و سياه در اول مرض    و بقراط مراق مبادرت به سوي الغري و يبوست كند بدانند كه ورم كبدست             

شود و اعراض او باطل گردد و يا ريـم كنـد و يـا                و ورم حار يا تحليل        است حاد دليل آن است كه در كبد حار عظيم        

گردد به عالمات ورم صلب و عالمـات ورم حـار باطـل               آن عالمات دبيله بود كه مذكور گردد و يا صلب شود و منتقل            

 ميان  و فرق شود و اكثر سبب انتقال او به سوي صالبت افراط در تبريد و قابضات و استعمال مغلطات و ورم حارست                     

الجنب آن است كه در عقب سعال ورم كبد نفث نباشد و وجع در يمين ثقيل بود و بـا آن رنـگ                         و ذات  ورم كبد حار  

 كنـد بـر آن       زبان و بدن متغيرگردد و نبض منشاري بسيار نبود و بدست معلوم شود اگر ورم در حدبه باشد و داللت                   

 نوشته  جرجاني وگام سعال هيجان كند     تكلف نفس عظيم و استنشاق كثير اگر ورم در مقعر باشد و گاهي در اين هن               

 كننـد كـه مـريض را     الجنب بر طبيعت ناآزموده مشتبه گردد و فرق ميـان هـردو چنـان     كه آماس جگر و مرض ذات     

كشد چندانكه تواند پس بپرسد كه زير سر پهلوها كه به تازي شراسـيف گوينـد يـا در بـاالي آن                        بفرمايند تا نفس بر   

الجنـب و ورم صـلب اكثـر بعـد ورم            همي يابد بايد دانست كه آماس در جگرسـت واال ذات          گراني همي يابد يا نه اگر       

ديگر و گاهي در ابتدا حادث شود به سبب وقوع سده در مجري كه ميان جگر و سپرز است و گاهي از ضربه عـارض                         

مراق به آن الغر    شود و به صالبت مبادرت كند و اگر ورم صلب مبادرت به استسقا نكند به حس خوب ظاهر بود چه                     
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و ضعيف گردد پس ورم هاللي بالوجع مشاهده گردد بلكه گاهي هنگام ابتداي تناول طعام اذيـت دهـد و نـزد جـوع         

خفت پذيرد و آن طريق به سوي استسقاست و تابع او استسقاي لحمي بود به سبب ضعف تميـز مائيـت مگـر رشـح        

گردد و گاهي آن مائيت به سوي فضاي شكم نيز            ج حادث قليل پس مائيت با خون در اعضا جاري شود و لحمي و تهي            

جمع شود و زقي پيدا گردد و اكثر صاحبان او به انحالل هالك شوند به سبب انسداد مسالك به سوي كبد و انحالل                       

قواي آنها و اين چنين كسان را معالجه نكنند مگر در ابتدا كه گاهي عالج نفع بخشد و چون مرض طول كند عـالج                        

د وگاهي ورم صلب با حرارت مزاج بود و اين حرارت به سبب زيادتي تحجـر و صـالبت گـردد و بداننـد كـه                          نفع نده 

االنـسداد و تحجرسـت و        جگـر سـريع    و بدانكـه  جسادت كبد و ضعف او مرض روي مزمن بود و صاحب او تلف گردد               

 كبد ضعف و ورم جمـع شـود يـا           كنند و چون در     خصوصاً چون استعمال ادوية مغلظه و مقبضه در ورم حار به افراط           

 گردد و بسيار باشد كه ورم در يك جانـب جگـر بـود و بـه سـبب                     عالمات ورم نرمي براز شبيه به غساله لحم مضاف        

 كند و عالمات هر دو جانب ظاهرگردد وليكن اول عالمات آماس يك جانب پديدآيـد                 مشاركت جانب ديگر نيز آماس    

شود يا از سوء تدبير به استفراغ          گويد كه ورم  رخو در كبد صلب مي         طبري و درآخر عالمات ديگر جانب ظهوركند و      

رقيق از ماده و ترك غليظ از ماده و ترك غليظ از آن و تحلل رقيق از آن فضول به ضماد و تصلب غليظ يـا تـضميد                            

 غيرتحليـل   الحرارة كه مشوي و منعقد گرداند و فضول صلب و تحجرگردد پس ايـن نـوع ورم بـه                   كبد به دواي مفرط   

گردد و دراين اطبا اكثر       صلب شود اما ورم حار به سبب فرط تبريد و ترك چيزي كه محلل باشد مع تبريد صلب مي                  

گردد و هر ورم كه در كبد حادث شود چهار جنس باشد  كنند و اين نوع به سوي مده بالشك مستحيل مي غلطي مي

يا آنكه بر رخاوت خود باقي ماند و قوت را فاسد نكند و مـؤدي               و به انواع كثير متنوع گردد پس ورم رخو دو نوع بود             

به استسقا نگردد چون طبيب حفظ او نمايد و مريض پرهيز و عالج استعمال كند و يا قوت فاسد گردد و تغير خـون                        

ه كند و ارخاي جوهر كبد نمايد و مؤدي به استسقا گردد و اما تصلب ورم رخو بعيدست و اما ورم حار منقسم بـه سـ   

كند يا صاحب او مستسقي شود مگر آنكه طبيـب رفيـق و               شود يا دموي محض و اين صلب نگردد بلكه قتل           قسم مي 

القبول باشد و يا صفراوي محض و اين نيز صلب نشود بهر آنكه التهاب آورد با اين معني كه ورم صفراوي                       عليل حسن 
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افذ گردد و در عروقي كه مراره از آن صفرا جذب كنـد             بيشتر در كبد افتد و در عروقي كه از آن صفرا به سوي اعضا ن              

شك مؤدي به استسقا گردد به تحلل قواي          سده افتد پس جرم كبد را گرم و ملتهب گرداند و ورم پيدا كند و اين بي                

كبد و افساد جوهر آن مگر به تدبير لطيف و مركب شود از خون و صفرا مساوي يا ظاهر شود قوت يكي بـر ديگـر و                           

به حسب قوي باشد و در مساوي به قوت عالج مركب بود و اسم مخصوص آن حمرا و ماشراست و هرگاه ورم                      معالجه  

كند مسمي به فلغموني گردد و ايـن نـوع بيـشتر صـلب                به سطح كبد باشد فلغموني نگويند و اگر به لحم كبد غوص           

استسقا چون در قوت كبـد و جـوهر   گردد و صالبت او منحل شود يا به سوي مده چون در جرم اثركند و يا به سوي                

 ورم سوداوي البته بمده منحل نگردد پس از تسخن او عروق و فضاي آن باقي نماند مگر به مقداري                    و اما او اثر نمايد    

كه در آن خون صافي به سوي عروق نافذ گردد و اين نوع به دو قسم منقسم گردد يا به حدت و يـا بـه غيـر حـدت                              

مده مؤدي گردد و اگر به غير حدت بود بمده منحـل نگـردد و از آن استـسقا بـه عليـل                       پس اگر با حدت باشد گاه ب      

  باشد دموي بود خواه صفراوي و مرض مخوف است و صلب آن عسرالعالج   نشود بالجمله ورم جگر اكثر حار مي

 رادعه يـا ادويـة       در ورم جگر نگذارند كه طبيعت قبض شود و افراط اسهال نيز مهلك بود و بايد كه ادوية                  عالج كلي 

ملطفة مفتحه يار باشند تا ماده را متحجر شدن ندهند و همچنين ادوية محلله كه استعمال كننـد بـا ادويـة قابـضة                        

عطريه يار باشند تا قوت عضو تحليل نشود و اين قوانين در اضمده و اشربه ملحوظ دارنـد و در دوم مقعـري اسـهال                         

ادرار كوتاه دارند و در ورم حدبي به ادرار كوشند و دست از مـسهالت               مناسب است اما مسهل قوي ندهند و دست از          

 گويـد   جـالينوس بازدارند اما قبض طبع هم جائز ندارند و هليلجات و سقمونيا را در اورام جگر استعمال نبايد كرد و                    

د و هرگاه نضج در مـاده     كه تا ورم جگر در ازدياد باشد از اسهال و ادرار حذر كنند و به هيچ نحو ماده را نبايد جنباني                    

پديد آيد و زمان انتها نزديك رسد در اين وقت به تليين طبيعت در ورم مقعر به فلوس خيارشنبر و ريونـد چينـي و                         

امثال آن در ورم محدب به ادرار حاجت افتد و در هر نوع طبيعت را خشك نبايـد داشـت و هـم او گويـد طبيـب را                             

 از آنچه بايد و نه ارخاي آن كند و ادويه قويه هم بر كبـد اسـتعمال نكنـد و                     نشايد كه تبريد جوهر كبد نمايد بيشتر      

صاحب اورام كبد از تناول فواكه قابضه مثل بهي و امرود و سيب قابض و همة آنچه قابض و حابس باشد احتراز كنـد                        
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 معده گذشت و فوه و  عالج اورام كبد همĤن است كه در ورم    انطاكياند و به قول       و آن مزيد ورم به سبب احداث سده       

 عالج ورم ماساريقا مثل عالج ورم مقعر جگـر بـود و             و بدانند كه  اشق و سويق و طباشير را رد اينجا فايده بسيارست           

عالج ورم ريحي همĤن است كه در نفخه كبد گذشت و عالج ورم جگر كه از ضربه و سـقطه افتـد در مبحـث ضـربه                           

   عالجش در دبيله بيايد بدان رجوع نمايند كبد مسطور گردد و چون در ورم كبد ريم كند

 عالج ورم جگر دموي

اوالً  فصد باسليق يا هفت اندام از دست راست نمايند و چون فصد نكنند و ماده را در جگر بگذارند و قوابض و روادع                         

والً فصد استعمال نمايند خوف آن باشد كه ورم صلب گردد و اگر محلالت استعمال كنند خوف هيجان ورم بود پس ا

اند بعد آن اگر ورم مقعر جگر باشـد           نمايند و در آن قصور نكنند و به ضرورت نهادن زلو بر محل كبد نيز جائز داشته                

عالجش مانند عالج ورم معده حار نمايند و مدرات كمتر دهند و اگر تخم كاسني نه ماشه پوست بـيخ كاسـني يـك         

لت حرارت جوشانيده نبات يك نيم توله داخل كرده بدهند نيـز            الثعلب شش ماشه خيسانيده و به صورت ق         توله عنب 

مفيد بود و براي تليين طبيعت بر ماءالفواكه قناعت ورزند و مغز فلوس با شيرة كاسني يا آب انـار و ماننـد آن مفيـد                          

 بـه   است و اگر ورم محدب جگر باشد ادوية مدرة بارده كه در عالج سده جگر حدبي گذشت به كـار برنـد و آب انـار                         

الثعلب هر يك پـنج تولـه سـكنجبين           سكنجبين بسيار سودمند بود و كذا شربت انارين دو توله آب كاسني آب عنب             

السوس هـر يـك چهـار         الثعلب پرسياوشان اصل    ساده دو توله و يا تخم كاسني تخم خيارين هر يك شش ماشه عنب             

مسهله استعمال نكنند ليكن اگـر قـبض طبـع     ماشه جوشانيده صاف نموده همراه سكنجبين سه توله بدهند و ادويه            

بسيار مزيد الم باشد به چيزهاي ملين خفيف و لعاب به دانه و لعاب اسپغول به رفع قـبض پردازنـد و بعـد چنـد روز        

مدرات را شب در آب كاسني سبز مروق تر كرده صبح ماليده صاف نموده شربت بـزوري و سـكنجبين داخـل كـرده         

افه نمايند و هرگاه ماده كم شود و خوف انتشار آن نمانـد اگـر حاجـت بـود مـسهل                     دهند و گاهي شربت زرشك اض     

كند اگر مفيد نشود باز به مدرات عالج كنند و چـون از مـاده                 سبك دهند ليكن مسهل در اين نوع چندان فايده نمي         

ر گاهي تنها و گاهي     حرارت زائل شود و موسم سرما باشد شير شتردادن مضائقه ندارد بعد از آن گلقند و شربت دينا                 
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الحرارة بدهند ليكن در دادن شير و ماءالجبن عدم تب و حـرارت               همراه شيرة تخم كشوث و مانند آن از مدرات قليل         

 در ورم حـار     و طريـق ضـماد     ادوية مفتحه مائل به رطوبت باشند واال درد زياده كنند            جالينوسشرط است و به قول      

الثعلـب در آب گـشنيز سـبز و آب            ي و صـندل و زرورد و آرد جـو و عنـب            كبد اين است كه در ابتـدا از تخـم كاسـن           

الثعلب سبز در روغن گل و قدري سركه سائيده ضمادكنند و در وقت تزيد اكليل الملك و افـسنتين و زعفـران                        عنب

حطـاط بـر    زياده نمايند و وقت انتها صندل موقوف كنند بنابر شدت برد و قبض او بر باقي اقتصار نمايند و در وقت ان                     

افسنتين و زعفران و عود و مانند آن اكتفا كنند براي تحليل ماده و تقويت جگر و آن جا كه ورم با اسـهال بـود ايـن                 

قرص دهند تخم حماض طباشير گل سرخ زرشك هر يك پنج درم لك ريوند هر واحـد يـك درم زعفـران نـيم درم                         

اس يا زرشك يا انار بدهند اما بعد از فصد و از اغذيه             كوفته بيخته قرص سازند هر يك مثقالي و يك قرص با رب ريب            

الخيل و عصارة زرشـك        سويدي گويد كه عصارة خرفه و تخم آن و اذناب          اقوال اكثر حذاق  بر ماءالشعير قناعت نمايند     

  شـيخ و كذا پوست بيخ او مطبوخ در سركه و شرب و ضماد عذبه و حضض مكي هر واحـد نـافع ورم كبـد حارسـت                           

اول آنچه بر طبيب واجب است اين است كه به حال امتال و به حال قوت قوي بود خون به قدر حاجت در                       فرمايد    مي

 اگر فصد نكنند و ماده را در جگر گذارند و ادوية قـابض و رادع                و بدانكه يك دفعه بگيرد واال به تفاريق در چند برآرد          

 به كار برند بيم باشد كه الم هيجان كند و ورم زياده             استعمال نمايند بيم باشد كه ورم صلب گردد و اگر ادوية محلله           

شود پس اوالً فصد كنند و در آن كوتاهي ننمايند چون مانعي قوي نباشد و خون وافر برآرند و بدانند كه در ابتـداي                        

او محتاج شوند بدانچه در اورام قانون از ردع و تبريدست ليكن در آن هنگام از حدوث صـالبت حـذر كننـد و بـدين                          

سبب واجب است كه روادع مخلوط به ملطفات و مفتحات باشند و افراط استعمال اطليه بارده گاهي به تـصليب ورم                     

اي كـه در آن        اكثر ادويـه   و بدانكه انجامد و گاهي آن را دخول حمام كفايت كند و گاهي به سوي گرده منفجر گردد                 

 انار و سيب و امرود از جهت ديگر ضـرر كننـد و او   اي كه به اين صفت باشد مثل قبض و برودت باشد و كذلك اغذيه     

آن است كه منفذي را كه به سوي مراره است تنگ كنند و صفرا از جگر به مراره نرود و ايـن سـبب زيـادتي آمـاس                            

گردد و شر بسيار پيدا كند و با وجودي كه از قبض چاره نيست در اول مرض و در آخر او نيـز عنـد وجـوب تحليـل                             
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ز آن خوف حدوث تحجر و حبس صفرا در جگر بايدكرد و ايـضاً بـدين جهـت احتيـاج طبيـب بـه                        براي حفظ قوت ا   

مبادرت به سوي تدبير تحليل در اين مرض بيشتر از مبادرت آن در ساير اورام بود بنابر خوف از تحجـر و صـالبت و                         

ل و تفتـيح گـاهي ارخـاي        بهر دفع آنكه صديد ردي ترشح كند كه از ترشح آن اورام حاره خالي نباشند ليكن تحليـ                 

كـرده كـه او عـالج اورام كبـد بـه               گردد چنانچه جالينوس از حال طبيبي حكايـت           قوت نمايند و مريض قريب موت     

شود مثل اضمده معمول از زيـت و گنـدم و آب و خورانيـدن خنـدروس                   مرخيات كه بدان عالج ساير اورام كرده مي       

لزوجت و غلظ است مثل ماءالشعير خورانيدي و به محلالت ادويه كـه             كرد و واجب آن بود كه آنچه درآن جال بال             مي

 كردي و از اين ادويه به قدري كـه           الزريره و افسنتين مخلوط     در آن قبض و تقويت و عطريت است مثل سعد و قصب           

ر آخر  حفظ قوت نمايد استعمال نمودي و افراط نكردي و عمده در ابتدا ردع به قوت اوست و در اوسط او تركيب و د                      

تحليل مع قوابض از اين قبيل و اگرچه حاجت آماس بـه سـوي تحليـل و تعجيـل وقـت باشـد پـس ايـن نـصيحت                             

جالينوس قبول نكرد بعده نزد مريضي كه هر دو جمع شده بودند جالينوس او را چنين خبر بداد كه اين مـريض بـه                        

رد و امر آن بود كه جالينوس گمـان او          انحالل قوت و به ظهور عرق لزج اندك برآن هالك خواهد شد پس مريض بم              

كرده بود و اين تحليل آن است كه طبيب محتاج گردد كه مبادرت كند بدان در وقت وجوب ردع و محتاج گردد بـه     

 ايـن   و بدانكـه  آنكه از قبض و تقويت در حالت وجوب تحليل صرف خالي نباشد و مراعات اين همه امريـست دقيـق                     

كند و گاه تفتيح و تحليل سبب         القبول است همچنين تحليل را به سرعت قبول مي          عضو به نحوي كه تحجر را سريع      

شود و چون محلل استعمال كنند آن از جنس چيزي كه لذع يعني تيزي كند استعمال نبايد كرد كـه درد                       تفجر مي 

 ماءالـشعير   انگيزد و ماءالعسل اگرچه جالي بال لذع است ليكن آن شيرين است و شـيريني سـدد پيـدا كنـد و لهـذا                       

كند بعده ممكن اسـت كـه تفتـيح و جـالي او بـه                 كند و سده حادث نمي      ممدوح و كافي است بهر آنكه جال لذع مي        

اختالط چيزي قوي نمايند اگر احتياج به زيادتي قوت افتد و اشياي لذاعه قابضه به مقعر كبد بيشتر از محدب ضـرر                      

سده حادث كند و چون به حدبه رسد قوت او بشكند و به آخر           كند و در اول مجاري        رساند كه آن به قوت خود غوص      

فوهات عروق مالقي شود پس واجب است كه جانب عليل دريافت كنند و حذر نمايند از آنكه ادرار كنند و علـت در                       
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مقعر باشد و يا اسهال نمايند و علت در حدبه بود كه در اين مبرد و حال ماده غائرتر گردد بلكه واجـب اسـت كـه از                            

اقرب مواضع استفراغ آن كنند پس از ورمي كه در مقعر بود از جانب اسهال و از آنچه در محدب باشد از جانب ادرار                        

استفراغ نمايند و از قبض ماندن طبيعت حذر نمايند كه در آن اذيت عظيم و خطر خطير است و ايضاً نگذارند كه به                       

 بلكه طبيب را بايد كه در حالت قبض طبع تليـين بـه              افراط منطلق گردد و قوت ساقط شود و طبيعت ضعيف گردد          

 براي اورام كبد در ابتداي امر چـون در آن  و اما ادوية صالحاعتدال نمايد و به حالت لينت آن به قبض معتدل پردازد        

الراعـي و آب بارتنـگ و آب كـاكنج و آب     الثعلب با سكنجبين شكري و آب عصي حرارت باشد آب كاسني و آب عنب      

كننـد چيـزي از مثـل افـسنتين و            تر و ماءالقرع و ماءالخيـار و آب كـشوث اسـت و بايـد كـه بـدان مخلـوط                    گشنيز  

الزريره و قرص انبرباريس به اين نسخه زرشك ده درم گل سرخ طباشير هر واحد پنج درم مغز تخم خيار مغـز                        قصب

دو مثقـال از آن بخورنـد و اگـر          تخم كدو خرفه تخم كاسني هر واحد سه درم باديان يك درم قرص ساخته بـه وزن                  

حاجت به زيادتي تطفيه افتد اندك كافور در آن اضافه كنند و اگر اراده زياده تقويت كبد باشـد در آن لـك و ريونـد                          

تـر و بهتـر    آن قـوي  كهو اما ادوية السوس و قدري كتيرا و اندكي ترنجبين افزايند  داخل نمايند و اگر سرفه باشد رب   

ر آن حرارت غالب به غايت نباشد آب باديان و گاؤزبان و اذخر و كـرفس جبلـي و لـبالب هـر                       براي ورمي است كه د    

واحد به سكنجبين است و اين ادويه و مانند آن ورمي را نفع كند كه در طبقة اولي بود چون در نضج انـدك شـروع                          

ر جانب مقعرسـت اولـي آنكـه     دانستند كه ورم د    و چون كند و ايضاً قرص ورد و خصوصاً براي آنكه متصل تقعر باشد             

استعمال نمايند آب لبالب مخلوط به چيزي كه خلط او بدان واجب است از مبردات مـذكوره و آب چغنـدر و همـه                        

الثعلب و آب لبالب نفـع        آنچه نضج و ردع و تليين طبيعت كند و عند ظهور نضج خيارشنبر به آب باديان و آب عنب                  

ي انجره و بسفايج داخل نمايند و چون انحطاط كند ادوية قوي مثل صـبر و                كند و در اغذيه قدري تخم قرطم و اندك        

دارم بهرآنكه در آن قـوت   كنند و من آن را مكروه مي غاريقون و تربد استعمال نمايند و قومي استعمال هليلة زرد مي          

شود در ايـن وقـت       قبض است ترسم كه مادة رقيق را برآرد و غليظ بماند و متحجر گردد و گاهي استعمال كرده مي                  

مثل تخم قرطم و مثل انجره و بسفائج در طعام و افتيمون بال احتشام و گاهي اقدام مثل خربـق بـه حـسب حاجـت                          
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ها در اوائل امر و هنگام اتفاق قبض طبيعت مثل آب برگ چغندر و نمك و بوره يا به شـكر سـرخ                         كنم و اما حقنه     مي

 قنطوريون و زوفـا و صـعتر داخـل نماينـد و گـاهي در آن حنظـل                   است و نزد انحطاط قوي كنند و در آن بسفائج و          

 ورم در جانب حدبه باشد بايد كه ابتدا كنند به مدرات بارد پس معتدل بعده چون نضج ظاهر شود                    و چون افزايند    مي

و قوي جيد استعمال نمايند واين تأخير به خوف و تحجر واجب بود و اين ادويه مثل فـوه و فطراسـاليون و اسـارون                         

 و اما اضمدة  اذخر و قرص زرشك كبير و قرص غافث قوي و سائر مدرات قوية مذكوره در مفردات و در باب ادرارست                     

بايد كه بارد استعمال نكنند چنانكه در اورام ديگر بلكه فاتر به كار برند و آنچه مبادرت در آن واجب است نزد ابتداي        

العالم و گالب است پس صندل و كافور و ضمادات متخذ از شـاخ                ورم عصارات بارد قابض و عصارة خرفه و كدو و حي          

شـود بهتـرين      انگور و گل سرخ خشك و آرد جو تكرار امثال اين واجب نيست بلكه چون به صحت رسد كه ورم مـي                     

ضمادات اين است كه از بهي مع ادويه ديگر بسازند و از اين قبيل است كه سفرجل بـه آرد جـو و گـالب بـسايند و                            

ماد نمايند و يا سفرجل در سركه و آب بجوشانند تا پخته شود با صندل بياميزند و بـرآن انـدك روغـن گـل                         بدان ض 

انداخته استعمال كنند و از اين نوع است كه سفرجل در شراب ريحاني كه در آن اندك قـبض باشـد بپزنـد و بـرآن                          

 و به آرد جو آميخته استعمال نمايند و         الراعي مضاف سازند و به مثل اندك سنبل و افسنتين و سعد قوي كنند               عصي

ها آب آس و آب برگ سيب و آب سفرجل و ماننـد   گاهي درآن روغن سفرجل يا روغن مصطكي و روغن حنا و از آب  

شود و چون اراده كنند كـه ضـماد      كنند و گاهي ضماد از سفرجل مطبوخ به طبيخ افسنتين ساخته مي             آن داخل مي  

الملك و آرد جو حلبه به اشيا كـه در آن عفوصـت باشـد و        آن مصطكي و بابونه و اكليل      را به درجه تحليل افزايند در     

 كنند و از ضمادات ضماد نيلوس و ضماد فيلغريوس و ضماد             ها روغن شبت و بابونه و حلبه داخل         بزر كتان و از روغن    

نـسخة ضـماد مـسكن التهـاب        الملك و ضماد فريطون و ديگر ضمادات كه در قرابادين مذكورست به كار برند                 اكليل

هـايي كـه گـاهي        بگيرند بر او عصارة عوسج هر واحد يك جز و زعفران و مر و مصطكي و موم و روغن زنبق و روغـن                      

 ضماد محلل اورام كبد منسوب به سوي قابوس محمود          نسخةبدان آميزند روغن گل نرگس و روغن سوسن آزادست          

صطكي و زعفران و حماما هر واحد ربع درخم روغن شجر مصطكي            و مجرب بگيرند ميعه و موم هر واحد ده درخم م          
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و روغن گل هر واحد دو درخم شراب قوطوني و نصف موم و روغن را گداخته همه بدان آميزند ديگر كه بسيار نـافع                        

است سوسن حماما ساذج هر واحد دو درخم اشق ميعه موم هر واحد بيست درخم كندر زعفران اسـارون هـر واحـد                       

الملـك هـر واحـد چهـار اوقيـه            غن شجر مصطكي مقدار حاجت ديگر كه جيدست صبر اوقيه بابونه اكليل           درخمي رو 

الزريره هر واحد شش اوقيه روغن سوسن مقدار كفايت ديگر محلل قوي زعفران دو اوقيه مقـل                   زعفران و فوه و قصب    

م و اشق هر واحد نه اوقيه حمامـا  هفت اوقيه چرك خانة زنبور عسل چهار اوقيه مصطكي سه اوقيه ميعه و زفت و مو      

 و اما و سنبل رومي و حب بلسان هر واحد شش اوقيه روغن سوسن به قدر كفايت به دستور آميخته استعمال نمايند                     

و امـا   اگر با ورم اسهال مضعف باشد احتياط حبس او واجب است بايد كه قرص زرشك و قرص ريوند قـابض بخـورد                       

النفوذسـت و خنـدروس و        ن مبرود جالي است و محدث سـده نيـست و سـريع             بهترين آن كشك شعيرست كه آ      غذا

شذاز آن گندم است كه در آن غلظ و مزاحمت از ورم است و اگر از نان چاره نباشد نـان خميـري كـه از ميـده و از                              

هو و  گندم علكيه نبود و در تنور پخته باشند بدهند و واجب است به غذا غايت عنايت مـصروف دارنـد و از بقـول كـا                         

ها   سرمق است و از فواكه انار شيرين براي كسي كه شيريني در معده او به صفرا مستحيل نگردد و بايد كه از شيرين                      

نويسند كه در ورم حار جگر قانون عـالج ايـن اسـت كـه در اول                    مي جرجاني و   ايالقيتا ممكن باشد اجتناب نمايند      

ند و چندانكه به آخر رسد محلل زياده كنند و رادع كمتر نماينـد              رادع استعمال كنند و در ميان محلل با رادع بياميز         

ها كه در قول شيخ گذشت اول به سكنجبين دهند و بعد از آن به خيارشنبر خصوصاً اگـر            و آب كاسني و غير آن آب      

 و  طبع قبض باشد و يا ترنجبين با شيرة تخم خرفه بدهند و اگر ارادة تقويت جگر باشـد لـك و ريونـد زيـاده كننـد                          

روغن بادام برآن چكانند و اگر حرارت قوي نباشد آب كرفس نافع بـود و خيارشـنبر بـه طبـيخ افـسنتين كـه درآن                          

الزريره جوشانيده و روغن بادام بر آن ريخته باشند و قرص انبرباريس به سكنجبين و آب كاسني وغيـره مفيـد                       قصب

السوس    سرفه باشد دو درم كتيرا و سه درم رب         بسيارست و نسخة آن همĤن است كه در قول شيخ مسطور شد و اگر             

زياده كنند و اگر حرارت غالب باشد ثلث درم كافور افزايند و اين سفوف حرارت زياده نكنـد و سـده بگـشايد و ادرار                         

كند مغز تخم خيار مغز تخم خربزه هر يك پنج درم تخم كاسني تخم كشوث طباشير هر يك سه درم تخم كـرفس                       
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يك دو درم عصاره زرشك چهار درم زعفران مثقال مصطكي افسنتين هر واحد يك درم كـافور دو                  انيسون باديان هر    

كنند و در آخر سـكنجبين بـزوري بدهنـد و ايـن اقـراص و                  السوس زياده     دانگ و اگر سرفه باشد صمغ و كتيرا و رب         

ست خاصه اگـر دو يـا سـه          گويد كه آب كاسني و آب بقول ديگر در اين علت سخت نافع ا              ابوزيدسفوف به آن دهند     

هفته پيوسته بدهند و اگر با حرارت يبوست بود ماءالجبن سخت موافق بود و ضماد در ابتداي علت از تراشـة كـدو و             

الثعلب و آب گشنيز سبز و آب كاسني و آب اطراف انگور و آب بارتنگ و صندل سفيد و موم و روغن گـل و                آب عنب 

الملك و خطمي زياده كنند و تا وقت انتهـا رادع و محلـل نـصفا     و و بابونه و اكليلكافور بايد و بعد از چهار روز آرد ج       

نصف كنند و چون به انحطاط افتد محلل زياده كنند و رادع كمتر به قدر حاجـت و در اشـربه نيـز آب باديـان و آب                            

قول صاحب كامل بيايد و     كرفس و آب گاؤؤزبان و آب لبالب آميزند و ضماد كه به وقت انتها و انحطاط سود دارد در                    

اگر ورم در حدبه باشد ترتيب مذكور بعد فصد مرعي دارند و در آخر مثل سنبل و بسبابه و عصاره غافث و افـسنتين                        

 و اگـر و فطراساليون و غيره كه در قول شيخ گذشت به كار برند و در اينجا به مدرات عنايت بيـشتر مـصروف دارنـد                     

ره بهر آماس محدب بر آن ترتيب به كار برند جز آنكه در اينجا تدبير تليين طبـع                  ورم در مقعر بود همه قوانين مذكو      

به اعتدال از اشـربة ملينـه مثـل آب فواكـه و سـكنجبين و شـربت تمرهنـدي و مـاءالجبن بـه انـدك بنفـشه و آب                              

 و بعد از چهـارم  الثعلب يا آب لبالب ممزوج به آب چغندر بايد كرد و در مزورات چغندر و لبالب و قرطم آميزند  عنب

يا هفتم روز خيارشنبر در آب لبالب يا آب كرفس دهند و اگر طبع نهايت قبض باشد در سـكنجبين و ديگـر اشـربه                         

اندكي سقمونيا حل كرده بدهند و بعد چهارده روز وقت انحطاط در مزورة تخـم قـرطم و بـسفائج و افتيمـون بـراي                         

 و مانند آن مسهل سازند و اين سفوف محلـل ورم و مفـتح سـده و                  تليين طبع بايد پخت و از صبر و غاريقون و تربد          

ملين طبع به كار برند پوست هليلة زرد ده درم تخم كشوث تخم كاسني مغز تخم خيار مغز تخم بادرنگ هر يك دو                       

 صـاحب كامـل  درم لك مغسول ريوند چيني هر واحد يك درم و نيم سقمونيا نيم درم شربتي دو درم بـه مـاءالجبن                     

كه اگر ورم جگر حار باشد ابتدا به فصد باسليق از جانب راست كنند و اخراج خون به حسب حاجت نمايند اگر                      گويد  

قوت و سن و وقت و غيره مساعدت كند و اگر مريض را عادت به اخراج خون باشد بايد كه اخراج آن زيـاده كننـد و                           
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انند و براي رفع قبض تليين طبيعـت بـه آب           ماءالشعير به شكر بدهند و بعد دو ساعت سكنجبين شكري ساده بنوش           

لبالب و فلوس خيارشنبر كنند و حقنة لين معمول به سپستان و عناب و بنفشه و جو كوفتـه و چغنـدر و سـبوس و                        

خطمي و شكر سرخ و روغن بنفشه و روغن گل استعمال نمايند و معذلك بايـد كـه نظـر كننـد اگـر ورم در جانـب                            

 به ادرار بول نمايند و قرص زرشك از يك درم تـا يـك مثقـال بـا يـك و نـيم اوقيـه               محدب بود بايد كه اكثر عنايت     

الثعلب مروق و آب كشوث هر واحد پانزده درم صباح بدهند و شب وقـت                 سكنجبين مع آب كاسني مروق و آب عنب       

م بادرنـگ   خواب مقدار دو درم از اين سفوف با ده درم سكنجبين شكري ساده دهند بگيرند مغز تخم خيار مغز تخـ                    

مغز تخم خربزه هر واحد پنج درم تخم كاسني و كشوث وطباشير هر كدام سه درم باديان تخم كرفس انيـسون هـر                       

يك دو درم گل سرخ عصاره زرشك هر واحد چهار درم ريوند چيني يك و نيم درم همه را باريك سـائيده اسـتعمال                        

الـسوس هـر      درم زرشك چهار درم طباشـير رب      نمايند و اين قرص نافع ورم حار در محدب كبدست گل سرخ شش              

الثعلب سرشـته هـر       واحد يك و نيم درم زعفران سنبل مصطكي هر واحد يك درم همه را باريك سائيده به آب عنب                  

قرص به وزن درم تا مثقال بسازند و يكي به ماءاالصول و سكنجبين بخورند و اين قرص نيز نافع است گل سرخ پنج                       

ر يك و نيم درم مغز تخم خيار مغز تخم بادرنگ و لك منقي و فوه و سـنبل و زعفـران و                       درم زرشك سه درم طباشي    

افسنتين هر واحد نيم درم ريوند چيني يك درم همه را باريك سائيده به آب كاسـني سرشـته قـرص سـازند و اگـر                          

 ورم بود ماءالجبن بـه       كسي را كه در محدب كبد او و        و ايضاً حرارت مفرط باشد دو دانگ كافور در اين قرص افزايند           

سكنجبين ساخته با سفوف مركب از مغز تخم خيار و مغز تخم بادرنگ و تخم كرفس و انيسون و باديان هر واحد به                       

قدر حاجت بنوشانند و طعام عليل به كرفس و باديان و كاسني و جو مغسول و ماننـد آن سـازند و اگـر ورم حـار در                            

يت به اسهال بود بهر آنكه اين جانب مشارك امعاست و اسهال صاحب او كنند جانب مقعر كبد باشد بايد كه اكثر عنا  

الثعلب هر كدام مروق نمـوده در چهـل درم آن هفـت درم فلـوس خيارشـنبر                    به آب لبالب و آب كاسني و آب عنب        

بين ماليده با يك درم روغن بادام در سرما نيم گرم و در گرما سرد كرده بدهنـد و قـرص طباشـير ملـين بـا سـكنج                           

بدهند و ماءالجبن با فلوس خيارشنبر و هليله به اين سفوف فائده تمام دارد و نسخه سفوف همĤن است كه در آخـر                       
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قول ايالقي گذشت و تنقية بدن صاحب آن به مطبوخ فواكه نمايند و در آن حقنة لينه استعمال نماينـد تـا مـاده را                         

از نيم رطل شروع كنند و به تدريج به يك نيم رطل رسـانند              جذب كند و به اسهال خارج نمايد و ايضاً شير شتر كه             

به اين سفوف به غايت مفيدست پوست هليلة زرد و كابلي هر واحد پنج درم پوست هليلة آملـه هـر واحـد سـه درم                          

تخم كاسني و كشوث و باديان هر واحد دو درم همه را باريك سائيده سه درم بـا شيرشـتر بايـد داد تـا هفـت روز و                  

 نباشد اين قرص به ماءالجبن بدهند و اگر تب بود به شيرة تخم خرفه و مغز فلوس بايد داد گل سرخ شش                       چون تب 

درم زرشك و لك مغسول هر واحد چهار درم طباشير سه درم ريوند چيني و صندل و تخم كاسـني و تخـم كـشوث                         

شش درم همه را باريك سائيده بـه       هر واحد دو درم  باديان انيسون هر واحد يك نيم درم زعفران يك درم ترنجبين                 

 و اما اضـمده   آب ترنجبين سرشته قرص سازند هر يك به وزن مثقالي و اگر حرارت قوي باشد كافور نيم درم افزايند                    

بايد كه در ابتدا مركب از اشيايي باشند كه دفع و منع ماده ببرد و قبض خـود كننـد مثـل قيروطـي معمـول از آب                            

العالم و آب بارتنگ بـا روغـن گـل و             الثعلب و آب برگ انگور و گالب و آب حي            و عنب  كاسني و گشنيز و جرادة كدو     

الرائحه مثل صندل و گل سـرخ و كـافور و گـالب و چـون در روز سـوم و                       موم سفيد مضاف به سوي آن اشياي طيب       

 اشـياي محللـه در   الملك و خطمي و جو اضافه نمايند و مـدام در     چهارم باشد بعض اشياي محلله مثل بابونه و اكليل        

 كنند و چون ورم به منتهي رسد اضمده مركب از اشياي قابضه مبرده و محلله مساوي نمايند و چون                     تزايد ورم زياده  

 كنند و در اشياي محلله زياده نمايند و بيشتر آن است كـدام در ايـن                  ورم در انحطاط شروع كند از اشياي قابضه كم        

گردد بهر آنكه اشـياي بـارد جـذب           شود و سبب حدوث استسقا مي        مشكل مي  گردد و تحلل او     مؤل به ورم صلب مي    

كنند و به احداث سـدد در مجـاري كبـد استـسقا پيـدا       نمايند و سدد حادث مي ماده و تغليظ آن و منع از تحلل مي 

رم كنند صندل سفيد سه درم نيلوفر صندل سرخ هـر واحـد چهـارد               شود و اين ضماد در ابتداي ورم استعمال مي          مي

گل سرخ پنج درم شياف ماميثا فوفل هر واحد دو درم اقاقيا گل قيموليا هر واحد يـك درم كـافور نـيم درم همـه را                           

 بـراي   ضـماد ديگـر   العالم و آب گشنيز سبز و آب خرفه و كاهو ضماد نماينـد                باريك سائيده به آب كاسني و آب حي       

العالم و جرادة      برگ بنفشه تازه و برگ خرفه و آب حي         الثعلب برگ كاكنج طحلب     ابتداي اورام كبد بگيرند برگ عنب     
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 براي ورم ضمادكدو و كاهو همه را باريك سائيده و صندل سفيد گل سرخ و اندك آرد جو اضافه نموده ضماد نمايند 

الملك هر واحد سه درم افسنتين رومي يك نيم درم كافور     كبد حار نزد تزيد صندل سفيد چهار درم گل بابونه اكليل          

و دانگ زعفران دو دانگ باريك سائيده روغن بنفشه و روغن بابونه هر واحد يك جزو موم ربع جزو گداخته آميزنـد                      د

 براي ورم كبد نزد منتهي صندل سرخ صندل سفيد هـر واحـد پـنج درم                 ضمادتا يكسان گردد و بر كبد ضماد كنند         

 چهاردرم افسنتين رومي فوفل شياف ماميثا هـر  الملك بنفشه و آرد جو هر واحد گل سرخ هفت درم گل بابونه اكليل     

الطيب هر واحد دو درم زعفران يك نيم درم كافور دو دانگ همه را باريك سـائيده بـه                     واحد سه درم مصطكي سنبل    

 كه عند انحطاط ورم به كـار آيـد صـندلين فوفـل بنفـشه                ضمادروغن بابونه و روغن بنفشه موم زرد گداخته آميزند          

الملك افسنتين رومي پرسياوشان بزر كتـان هـر           ل ميعه هر واحد سه درم گل سرخ بابونه اكليل         نيلوفر مصطكي سنب  

واحد پنج درم زعفران يك نيم درم همه را باريك سائيده به روغن بابونه و روغن شبت و روغن سوسن سفيد و مـوم                        

اره اجتناب نمايند و تـدبير صـاحب        گداخته آميزند و چون با ورم تب باشد بايد كه از ادوية حارة مشروبه و اضمدة ح                

الهوا و مهب شمال باشـد        ورم حار كبد در باب غذا مثل تدبير سوءمزاج حار كبد بايد و مسكن او در موضع بارد طيب                  

 گفته كه هرگاه به كبد ورم حار حادث شود و بدن محتمل فصد باشد بايد كه فصد باسليق از جانـب ايمـن                        مسيحي

هاي فواكه كـه قابـضه و لزجـه     ير نمايند كه آن مبرد و جالي باللذع است و چيزي از آب            كنند بعده استعمال ماءالشع   

الثعلب با سكنجبين شكري بدهند و چون مرض به انتها رسد و ماده ورم نضج يابد                  نبايد داد و آب كاسني و آب عنب       

 ناردين و فودمو و فقاح اذخر       اگر ورم در حدبه كبد باشد اشياي مدر بول مثل اسارون و سنبل رومي و فطراساليون و                

 ورم در مقعر كبد باشد در انتهاي علت آنچـه           و اگر و بسباسه و عصاره غافث و افسنتين و كمافيطوس استعمال كنند            

اسهال طبيعت اندك كند مثل چقندر و لبالب استعمال نمايند و نزد انحطاط مرض ادويه قويه مثل صبر و غـاريقون                     

آرند و ايضاً به حقنه استفراغ كنند اما در اول امر به ماءالعسل كه در آن نمك يا نطـرون                    و تربد و هليله زرد به عمل        

الجـال و تلطيـف مثـل زوفـاي خـشك و              باشد و در انحطاط اگر از ورم چيزي متحجر باقي ماند در حقنة ادوية قـوي               

ة محللـه و قابـضه مركـب        پودينه و حنظل و قنطوريون دقيق مخلوط سازند و برجگر ضمادات و قيروطي كه از ادويـ                
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العـالم و آرد جـو و قـسب و     باشد بنهند و اوالً قيروطي از روغن گل بسازند و ضماد به صـندلين و گـل سـرخ و حـي                    

الملك و بزر كتان و موم و روغن مصطكي و روغن سفرجل و روغن گل  سفرجل و مصطكي وافسنتين و بابونه و اكليل

 آسمانجوني و مر و اسارون و اشنه و جعده به روغن سوسـن و سـنبل و                  مرتب كنند و بعد انحطاط به ميعه و سوسن        

 گويند كه در ورم حار ابتدا به فصد با سـليق            خضر و   سديد و   قرشيروغن بابونه و روغن شبت و روغن نرگس بسازند          

 اسـتعمال   ايمن يا اكحل يا اسليم ايمن كنند و رادعات به غير مبالغه در تبريد اسـتعمال نماينـد بهـر آنكـه اگـر در                        

التبريد مبالغه نمايند مؤدي به تحجر مادة ورم گردد و اين با زنان مرض انجامد و در آن مضار بسيارست                      رادعات قوي 

و اگر ماده صفراوي باشد جسارت بر تبريد بيشتر كنند و رادعات را به چيزي كه در آن تلطيف و تفتيح باشد ممزوج                       

ط كنند تا رادعات صرف سده نيارد و بعـد زمـان ابتـدا روادع بـه نـضجات                   سازند مثالً آب كاسني به آب باديان مخلو       

بياميزند و چون تجاوز به انتها كند محلل به غير خلط به رادعات استعمال كنند و محلل از اندك قـابض بهـر حفـظ                         

ده نيـز يـاد     قوت خالي نباشد تا قوت تحليل نشود يا ماده به تحليل لطيف آن متحجر نگردد و اين قوانين را در اضم                    

گردد ليكن نوشيدن ملينات نزد       دارند و از اسهال درد ورم حدبي و از ادرار در ورم مقعري حذر كنند كه ورم عام مي                  

قبض طبع اگرچه ورم حدبي باشد جائزست و افراط اسهال محلل قوت و مـضعف اسـت و قـبض طبيعـت مـولم بـه                          

بايد بلكه مشغول شود به تليين طبيعت چـون           وي مي مزاحمت است پس بر طبيب توسط در اسهال كثير و احتقان ق           

قبض باشد و اگرچه ورم حدبي بود و به قبض چون اسهال كثير مفرط بود و اگرچه ورم مقعري باشـد و از اشـربه در                          

الثعلب و آب انارين به سكنجبين ساده يا بزوري بارد و با قرص زرشك يا  ابتدا اگر ورم حدبي باشد آب كاسني و عنب       

د به اشربة مناسبه و با شربت دينار و سكنجبين به شيرة تخم خيار و كاسني و خرفه و با شيره تخم خيارين قرص ور

و خرفه به سكنجبين و يا نقوع زرشك و اناردانه و تخم كاسني اگر طبيعت نرم باشد و يا نقوع دو تولـه تمرهنـدي و                          

 تخم خيارين و شكر يا شربت نيلوفر بدهند و گـاهي  آلو بخارا و گل نيلوفر اگر قبض باشد هر يك شش ماشه با شيرة      

در تبريد احتياج به مثل كافور افتد شرباً و ضماداً و اين نزد شدت اشتعال و ماده ورم صفراوي از جنس حمره بـود و                         

تـر شـود    اما در وقت تزيد تا انتها به آب كاسني آب باديان يا آب كرفس مخلوط سازند و هر چون كه منتهـي قريـب                    
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 كه درآن تفتيح و انضاج و تحليل باشد زياده كنند تا آنكه محلل صرف نزد منتهي بـاقي مانـد و امـا در وقـت                           چيزي

انحطاط آب باديان كه در آن زرورد و زرشك براي تقويت جگر خيسانيده باشند يا قرص زرشك كبير بـا سـكنجبين                      

رست و بعد ايام مثل كاسـني بـه روغـن بـادام             يا شربت دينار دهند و غذا ماءالشعير به شكر و كم از آن سويق و شك               

بريان و به سركه يا آب انار ترش يا آب غوره ترش كرده يا مزورة اناردانه يا زيرباج يا مزورة تمرهندي يا آلوبخـارا بـه                          

هاي مذكوره يعني مانند آب كاسني        چوزة مرغ نزد ضعف قوت بدهند و چون اراده اسهال كنند مثل خيارشنبر به آب              

الثعلب و روغن بادام چيزي نيست و يا مطبوخ از بسفائج دو ماشه و گل بنفشه شش  ان و آب كرفس و آب عنبو بادي

ماشه و تمرهندي سه توله و غاريقون سه ماشه و تخم خيار شش ماشه و كاسني پنج ماشه و افسنتين سه ماشـه بـا                         

سقمونيا و هليله نگردند و چون بعد اسـهال         ترنجبين سه توله و يا شيرخشت و ريوند سه ماشه پاشيده بدهند و گرد               

اراده براي تنقيه بقاياي مواد به سبيل ادرار كنند و مادة ورم به قرب محدب باشد شيره تخـم خيـارين و خربـزه بـه                          

 اين هم نوشـته كـه ايـن تركيـب           خضرهاي مذكوره يا اشربه مثل شربت دينار و سكنجبين شكري دهند و               بعض آب 

السوس مقشر يك     ر كبد نوشته آب كاسني مروق نيم رطل گرفته در آن زرشك پنج درم اصل              استاد من براي ورم حا    

درم حشيشه غافث نيم درم تخم كشوث ربع درم خيسانيده صاف كرده از ترنجبين پانزده درم در آن شيره بـرآورده                     

 موضـع بـه عـسل       به دو اوقيه شكر شيرين نموده پيش از آن تخم بادرنجبويـه يـك درم خـورده بنوشـند و تـضميد                     

خيارشنبر ده درم آب كاسني سه اوقيه روغن بابونه يك اوقيه موم يك مثقال در آن گداخته بر پنبـه كهنـه ماليـده                        

نوشته كه اگر ورم حار دموي باشد فصد باسليق از دست راست و ارسـال دم بـه قـدر قـوت                      محمود شيرازي   بگذارند  

مريض محتمل باشد به اخراج خون كثير حذر نكننـد كـه در آن              كنند و اگر زمان ربيع و مزاج دموي و سن شباب و             

شفا و خالص اوست و بايد كه هر صباح جالب از عناب و سپستان هر واحد بيست عدد و بنفشه تر يـا خـشك پـنج                           

درم و تخم كاسني سه درم و شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم بدهند و غذا به ماءالشعير سازند و از همه غـذا                          

 اقتصار نمايند و تليين طبيعت به مطبوخ فواكه با ترنجبين و شيرخشت كنند و اگـر بـر تنـاول مطبـوخ قـادر                         بر آن 

 آرند بنفشه نيلوفر تخم كاسني هر واحد پنج درم سناي مكي هفت درم جو كوفته و سبوس  نباشد اين حقنه به عمل  
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ارشنبر ده درم و شكر سفيد ده درم درآن و خطمي هر واحد كف در سه رطل آب بپزند تا به يك رطل آيد فلوس خي

 و اگرماليده صاف نموده روغن بنفشه و روغن گل و مري هر واحد ده درم داخل كرده در محقنه انداخته حقنه كنند 

ورم در جانب محدب كبد باشد كل عنايت مصروف به ادرار بول بود و هر صبح جالب از تخم كاسني سه درم و شكر                        

زه و خيارين هر واحد ده درم بنوشانند و با اين سفوف دهند كه سـخت سودمندسـت ريونـد                    سفيد و شيره تخم خرب    

چيني يك نيم درم گل سرخ زرشك تخم كاسني باديان تخم كرفس هر واحد سه درم مغز حب قـرطم و مغـز تخـم               

كبد را نـافع    خربزه و خيارين هر واحد ده درم سفوف كرده به صبح سه درم بخورند و اين قرص نيز ورم حار محدب                      

است تخم كاسني و مغز تخم خربزه تخم كشوث هر واحد سه درم طباشير مثقال ريوند چيني نيم درم  لك مغسول                      

الثعلب سرشته قرص سـازند شـربتي مثقـال و مـاءالجبن متخـذ بـه                  درم باريك سائيده به آب كاسني يا به آب عنب         

دموي بعد فصد باسليق ايمن لـزوم بـه شـرب مبردسـت      گويد كه عالج ورم سعيدسكنجبين نيز ايشان را نافع است      

مثل ماءالشعير سرد كرده و بعد آن سكنجبين شكري به آب سرد و يا ماءالقرع و ماءالبقله بـه سـكنجبين بنوشـند و                        

اگر ورم حادث به مقعر باشد تنقيه بدن به اسهال نمايند و به ادوية قويه تحريك نكنند بلكه به ادوية ملينه مثـل آب                        

ي به فلوس خيارشنبر و لعاب اسپغول به شربت نيلوفر و حقنة لين و اگر ورم حادث به محدب او باشـد حـرص                        كاسن

بر ادرار بول به بزورات مدره مثل تخم خيارين و تخم كدو و تخم خربزه دهند و ماءالجبن به سـكنجبين نوشـانند و                        

كه قابضه عذر كنند و اگر التهاب عظـيم باشـد           اگر طبيعت و در لينت افراط كند رب بهي يا رب سيب دهند و از فوا               

العـالم    الثعلـب و گـالب و آب حـي          مريض قرص كافور به سكنجبين بدهند و تبريد كبد به صندل و كافور و آب عنب               

نمايند و چون اصالح يابد به مزوره غذا سازند و بقول بارد مثل كاهو و كاسني و خرفه بخورانند و اگر حـرارت انـدك                         

اره زرشك به سكنجبين بنوشانند و اگر قوت ضعيف گردد و زمانه طـول كنـد بـه چـوزه مـرغ بـه آب                         باقي ماند عص  

 گويد كه در طبريحصرم يا آب انار غذا كنند و تقليل مبردات نمايند تا امر مؤل به فساد مزاج يا به سيقروس نگردد         

 طبيعـت او پـس اگـر ايـن قـوانين            ورم حار كبد نظر كنند به سحنه و سن و قوت و صناعت و عادت مريض و بلـد و                   

رخصت دهند در ابتدا فصد باسليق از دست راست كنند بعده به حقنة لينة مطفيه استفراغ نمايند بگيرند دو كـف از                      
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الثعلب و كف برگ اسپغول و برگ  الراعي و كف كبير برگ عنب العالم و باقة عصي جو مقشر كوفته و باقة كبيره از حي

و عناب و سپستان هر واحد كف همه را بجوشانند و صاف نموده انـدك روغـن بنفـشه و                    بارتنگ و خطمي و سبوس      

روغن خالف و قدري لعاب اسپغول آميخته حقنه كنند و تضميد كبد به اين ضماد نمايند سويق جو يك درم قـسب                      

ب بـرگ   الحالوة شديدالقبض سه درم پوست سفرجل و انـدك از گوشـت او همـه را باريـك سـائيده آ                      يا حست قليل  

اسپغول و برگ بارتنگ و برگ آس رطب و سيب ميخوش خوشبو برآورده بياميزنـد و بـدان پارچـه آلـوده بـر جگـر                          

گذارند و ضماد بر كبد نيز كنند و لزوم شرب ماءالشعير و سكنجبين ساده و سكنجبين سفرجلي كنند و غـذا از وي                       

طبوخ به آب زرشـك و عـدس زرد بـه سـركه و شـكر      سازند و اگر تب نباشد زيرباج چوزة مرغ و تيهو و حصرميه و م    

طبرزد دهند و اگر تب باشد مزورات زير باجيه و حصرميه و مطبوخ به آب زرشـك و عـدس زرد بـه سـركه و شـكر                            

طبرزد دهند و اگر تب باشد مزورات زيرباجيه و حصرميه و كاسني بري جوشانيده و كاسني مـسلوق و غيرمـسلوق و          

ا سازند و اگر معدة صاحب او قوي باشد مغز خيار و بادرنگ و حماض مسلوق مطيب بـاك                   الثعلب و مانند آن غذ      عنب

القوة بود اين قرص دهند طباشير تخـم          ندارد و اگر با اين ورم التهاب شديد و تب محرقه ملتهبه باشد و مريض صالح               

ن هـر واحـد سـه درم    كشوث تخم كاسني تخم خرفه و صندل سفيد مغز تخم خيار و تخم بادرنگ و تخم كدو شيري             

عصاره زرشك ده درم صمغ عربي نشاسته كتيرا هر واحد يك نيم درم كافور يك دانگ قضه حضض يك درم همه را                      

سائيده به آب كاسني سرشته هر قرص به وزن يك درم سازند و در سايه خشك كرده هر روز يك قرص با پـنج درم                         

 خواهنـد ايـن قـرص بـا ماءالـشعير           و اگر  كاسني بدهند    آب كاسني مروق و ده درم سكنجبين معمول از پوست بيخ          

دهنـد    بخورانند و بعد آن سكنجبين دهند و اهل حران در ورم كبد حار ملتهب كه با آن تب باشد ايـن مطبـوخ مـي                        

الثعلب و برگ بارتنگ و برگ اسپغول و كاسـني بـري و بـستاني و طحلـب و همـه را بجوشـانند و                           بگيرند برگ عنب  

باشـد    ناخ و بجوشانند و آب او مثل مجموع باشد بياميزند و اگر اراده قبض طبيعت يا تبريد كبد مي                  بگيرند برگ اسفا  

كنند به سركه و      كنند و اگر ارادة تعديل طبيعت مي        طبخ اينها به اناردانه يا سماق به روغن بادام و گشنيز خشك مي            

ه زرشك و بادام و گشنيز و به روغن بادام بريان           كنند و خصوصاً به عصار      پزند و گاهي آن را مطيب مي        شكر آن را مي   
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نماينـد و اگـر اراده        الهضم باشد بر حسوء خندروس اقتـصار مـي          كنند اگر هضم احتمال او كند و اگر معده ضعيف           مي

نمايند و اگر با التهـاب و تـب           كنند و در آن اندك بادام بريان داخل مي          كنند خندروس را بريان مي      قبض طبيعت مي  

سالي باشد آن امر خطيرست از آن خوف هالكت عليل به سرعت بود و عالجش آشاميدن ماءالشعير و سويق               اسهال غ 

اوست و يا رب سفرجل با قرص طباشير معمول از تخم حماض كه اندك ريوند چيني در آن و قـدري قـرط افـزوده                         

و سفرجل و پوست او هر واحـد        باشند و تضميد كبد او به اين ضماد نمايند كبك بريان سوده پنج درم گوشت سيب                 

 كـرده    مقدار سماق دو درم گل سرخ ده درم برگ آس پنج درم سائيده و به آب سفرجل آميخته اندكي سك داخـل                     

 كه معدة او خالي باشد و هنگام تناول طعام ضماد را جدا سازند و لزوم شرب آب سويق شـعير                      استعمال نمايند وقتي  

و همه آنچه مذكور شد و آنچه به اعتدال قبض كنـد و چـون تـب و اسـهال زايـل                      و مزورات سماقيه و رمانيه نمايند       

گردد و ورم و التهاب و وجع باقي ماند آن دليل خيرست و اميد صحت كنند و در اين هنگام تغذيه بـه تيهـو و بچـة                            

ـ                          اقي مانـدن   ماكيان نمايند و از شكم سيري منع كنند و از حركت بازدارند و چون چـشم او بـه دور شـدن زردي و ب

سفيدي شروع كند خبر صحت دهند و بايد از آن كس حفاظت كنند و اكثر نكس صاحب امـراض كبـد از طعـام يـا                          

شود پس بايد كه طبيب تعديل هواي آن موضع حسب وقت از برد و حر و رطوبـت و                     فساد هواي موضع خواب او مي     

اح و ساير مخدرات حذر كنند و روفس ذكـر كـرده            يبوست نمايد و حوالي آن برگ بيد و فواكه خوشبو بدارند و از لف             

گردد و تخدير در اعضاي ظاهره يا امعا عندالـضروره            كه هرگاه تخدير كبد نزد الم شديد كنند صاحب او دفعةً هالك             

كنند و اما تخدير الم قلب و كبد و دماغ البته نبايد كرد و در فم معده خـالف اسـت كـه تخـدير او نـزد الـم شـديد                                

نويـسند كـه در ورم حـاوي كبـد و عـضالت آن و ورم                   مـي  بعض متـأخرين   نه و اولي ترك تخدير اوست        جائزست يا 

الثعلب هر يك سه توله با سكنجبين قندي دو توله            ماساريقا اول فصد باسليق نموده در ابتدا مروق برگ كاسني عنب          

 كاسني گشنيز سبز مكوه برگ بارتنگ و        افزوده باشند تا هفته و در ابتدا گل بنفشه          بدهند و هر روز يك توله آب مي       

شاخ انگور و برگ گالب و گل سدا گالب و صندلين هر يك هفت ماشه زعفران پنج ماشه ضماد نمايند تا روز چهارم                       

و بعد از آن محلالت مثل بابونه و سنبل و اذخر و افسنتين و اكليل و غيره تـا روز هفـتم بيفزاينـد غـذا آش جـو بـا                               
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 اگر تحليل نشود به روز هشتم براي تليين طبع و تحليل ورم خيارشنبر ترنجبين هريك هفـت                  شربت نيلوفر دهند و   

توله شيرخشت چهار توله شربت دينار چهار توله گلقند پنج توله روغن بادام هفت ماشه در هر دو مروق سابق دهند                     

ابـر بدهنـد و صـبح آن شـيرة          غذا وقت شام اسفاناخ و بنوماش مسلم با برنج و به جاي آب عرق كاسـني و گـالب بر                   

كاسني و خيارين و مغز تخم كدو هر يك نه ماشه و تخم خرفه چهار ماشه شربت بنفشه چهار توله اسپغول نه ماشه                       

آرند تا مقصود حاصل شود ور نه روز شانزدهم به مطبـوخ مناسـب و                 پاشيده بنوشانند همچنين تا دوازده روز به عمل       

 هفدهم قرص زرشك سه ماشه در شربت بزوري بارد توله سرشته بليسند و مـروق                شربت ورد سنا اسهال آورند و روز      

هندبا و مكوه هر يك چهار توله شربت كشوث دو توله بنوشند و هر روزي كه يك توله مروق و اندك انـدك شـربت                         

 و شـربت بـه      افزايند غذا گوشت حلوان با برگ هندبا و مكوه و پالك پخته با نان تنوري دهند و بعد از هفتـه مـروق                      

دستوري كه اضافه نموده و هر روز بكاهند تا به مقدار اول آيد پس موقوف نموده تا مدت دو سه هفته پرهيز نگذارند                       

 كـاهو    كاسني سه تولـه تخـم        گردد و چون بعد زوال ورم اندكي سرفه باقي ماند اين حب دهند تخم               تا از نكس ايمن   

السوس هر يك نه ماشه زرشك يـك نـيم            ه هر يك يك توله كتيرا رب      مقشر مغز تخم خيارين و كدو شيرين و بهدان        

ها به قدر نخود ساخته در دهان         توله اناردانه ترش دو توله نبات هفت توله كوفته بيخته به لعاب اسپغول سرشته حب              

دارند و ترشي در اين سرفه منع نيست و ايضاً در اين ورم قـرص زرشـك كبيـر همـراه نقـوع زرشـك هفـت ماشـه                              

رهندي دو توله اناردانه چهار ماشه آلو بخارا ده دانه گل نيلوفر تخم كاسني كوفته هر يك شش ماشه شـب در آب         تم

كاسني سبز و آب مكوه خيسانيده صبح ماليده صاف كرده شيرة خيارين شش ماشه شكر سفيد يا شربت نيلـوفر دو                     

افزايند و در ابتدا گل بنفشه برگ          كاسني مي  توله داخل كرده دهند و گاهي شيرة مغز تخم كدو شيرين و شيرة تخم             

خرفه برگ بارتنگ گل سرخ سوده ضماد نمايند و بعد از سه روز آرد جو گل خطمي سفيد گل بنفشه ضماد كنند و                       

بعد هفت روز اگر حرارت نباشد بابونه بيفزايند و بعد از انحطاط از قابضات كم نمايند و محلالت گل بنفـشه خطمـي                       

  به آب مكوه ضماد كنند بابونه گل سرخ 

  عالج ورم جگر صفراوي
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آنچه در دموي گذشت به عمل آرند مگر در آن جا به فرط اخراج خون و در اين جا به كثرت تبريـد حاجـت افتـد و                            

ايضاً اشربة بارد رطب كه در آن قبض نبود چون شربت نيلوفر و شـربت آلـو همـراه سـكنجبين بايـد داد و بـه قـول                             

را در اين نوع خواص عجيب است و كذلك شربت عناب در نقوع زرشك و بر جگـر مثـل آرد      جالينوس شربت اجاص    

جو و صندل و گالب و آب كاسني و سركه ضماد نمايند و اگر حرارت شديد باشد اندكي كافور بيفزايند و آن جا كـه                         

 خطمـي همـراه فلـوس       ورم مقعر بود اسهال به ماءالفواكه و چارگل يعني گل بنفشه و گل نيلوفر و گل سـرخ و گـل                    

خيارشنبر و روغن بادام مناسب است و دست از ادرار كوتاه دارند و ايضاً بهترين مسهل براي ورم مقعري آب كاسـني            

و ماءالقرع و ماءالخيار به مغز خيارشنبر و ترنجبين و شيرخشت و گلقند به حسب حاجت است و اگر مناسـب داننـد                   

هـاي    كننـد در آب     ينار از آن اولي و اضعف در عمل است و گاهي نقوع مـي             كنند و شربت د     در آن اندكي ريوند داخل    

هاي مناسب و ايضاً در ورم صفراوي تخم كاسني شش ماشه گل بنفشه گل نيلوفر                 نمايند گل   بقول بارد يا مطبوخ مي    

ين طبـع   الثعلب در ابتدا نـافع و بـراي تليـ           هر يك چهار ماشه نبات يك توله و ضماد صندلين گل سرخ بنفشه عنب             

تمرهندي سه توله پوست بيخ كاسني يك توله در عرق كاسني پاوسير خيسانيده ماليـده صـاف نماينـد و تـرنجبين                      

كرده بدهند و يا بهر اسهال تمرهندي سه توله تخم كاسـني پوسـت بـيخ كاسـني                  شيرخشت هر يك چهار توله حل       

و آن   هر يك چهار توله حل كـرده دهنـد           يك شش ماشه جوشانيده صاف نموده شيرخشت ترنجبين         الثعلب هر     عنب

 كه ورم به محدب باشد دست از مسهالت بازدارند و به ادرار اعانت نمايند به ادوية مفتحـة سـدد مثـل كاسـني و                          جا

الثعلب و بيخ كاسني با سكنجبين اما قبض هم روا ندارند و بهر رفـع قـبض حقنـة لـين و مـشروبات                          خيارين و عنب  

 و اگر با ورم اسهال باشد و به قبض حاجت آيد قرص مذكور در عـالج ورم دمـوي بـه كـار                  التليين كفايت كند    خفيف

الراعي و آب بارتنگ و آب گشنيز تر و ماءالقرع و ماءالخيار دهند و اگر حاجت تبريد  برند و نزد فرط حرارت آب عصي

سينا نوشته كه عالج حمره قريـب        بوعلي   مهره اقوال بعض زياده افتد قرص طباشير ساده يا كافوري استعمال نمايند          

تر به برودت بود و بـر         از عالج فلغموني است وليكن واجب است كه اسهال و ادرار برفق تر باشند و به چيزي كه مائل                  

كه مريض غوص برودت دريابد و اضـمده از نيلـوفر و آب     جگر ادوية مبرد به برف نهند و مدام تجديد او نمايند تا آن              
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 گويد كـه    ابومنصورصندل و كافور و مانند آن سازند و درآن مهماامكن مسخنات استعمال نكنند              كاكنج و آب بهي و      

الثعلب و خيارشنبر و كاهو و خرفه دهنـد دانـه و كـدو و                 بعد فصد باسليق و لزوم ماءالشعير آن را آب كاسني و عنب           

دام و گشنيز سبز و خشك نافع بود و         خيار و غذا به ماءالشعير غليظ و بقول مسلوق مطيب به اندك سركه و روغن با               

چون تب و حرارت ساكن شود قرص انبرباريس كه در عالج ورم دموي در قول شيخ مسطور باشد با سكنجبين ساده                     

 در ابتدا به صندل و گل سرخ و كافور و گالب پارچه تر كرده سرد نموده بر جگر نهند و هـر                       و ضماد يا بزوري بدهند    

ايند و در وسط مرض گل سرخ بنفشه صندل هريك چهار درم كافور زعفران هريـك نـيم                  گاه گرم شود تبديل آن نم     

درم كوفته بيخته روغن گل و آب كدو و آب هندوانه و آب خرفه و سويق عدس و كعك سوده ده مثقال آميختـه در                         

 بعـد آن آب     صيف سرد و در شتا گرم كرده ضماد نمايند اگر با ورم اسهال باشد قرص حماض به رب ريباس دهند و                    

سويق جو بنوشانند و بهي و گل سرخ درآب بپزند تا مهرا شود و سوده ضماد كنند و اگر حرارت اندك شراب قـابض                        

داخل كنند و يا در شراب تخم مويز تر كرده بجوشانند تا قوت او اخذ كنـد پـس گـل مختـوم و گـشنيز و سـنبل و                              

 گويد كه هر صباح جالب از تخم كاسني سه درم نيلـوفر             اسابن الي تر است     زعفران آميخته ضمادكنند كه از آن قوي      

چهار درم و شكر سفيد يا ترنجبين ده درم بنوشند و اسـهال طبيعـت بـه مطبـوخ هليلـه يـا بـه نقـوع مـشمش بـه              

شيرخشت و ترنجبين هر واحد ده درم يا به فلوس خيارشنبر ده درم كنند و غذا ماءالـشعير بـه خـشخاش سـازند و                         

تداي ورم به صندلين و نيلوفر و گل سرخ و عصارة ماميثا مساوي سائيده در آب كاسني يـا بـه آب                      تضميد كبد در اب   

العالم سرشته ضماد نمايند و چون از ابتدا تجاوز كند روادع ترك نمايند و اين ضماد نيز در ابتداي ورم سـفراوي                        حي

العـالم   ازه صـندلين سـائيده بـه آب حـي       الثعلب برگ كاكنج طحلب گل سرخ تازه يا بنفشه ت           و دموي نافع برگ عنب    

 گفته كه عالج ورم صفراوي به شـرب ماءالـشعير و آب انـار تـرش و شـيرة خرفـه بـه                        ابوالحسنسرشته ضماد كنند    

سكنجبين كنند و اگر طبع قبض باشد تحريك او به آب تمرهندي و جالب نمايند يا آب كاسني به سكنجبين دهند                     

 تبريد كبد به صندل و كافور و گالب كنند و غذا بزوره آب حـصرم و در آخـر بـه    و تقويت جگر به قرص انبرباريس و  

 گويد كه اصعب اورام و اشد اعراض ورم معروف به فلغموني است و سبب فاعل                طبريچوزة مرغ به آب سماق سازند       
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شود و ورم     ع مي گردد و سده در عروق واق       كند و به دم آن مختلط مي        او صفراست كه از مراره به سوي كبد رجوع مي         

افتد و اين است فلغموني پس اگر قوانين استفراع اطالق يابند تنقيه او بـه ايـن طبـيخ كننـد تخـم                         در لحم كبد مي   

الثعلب برگ اسپغول هر واحد باقه تمرهندي منقي بيـست درم             كشوث تخم كاسني تخم كاهو هر واحد ده درم عنب         

رخ و بنفشه هر واحد سه درم مويز منقي ده درم همه را به رسـم           آلو بخارا سي عدد پوست هليله زرد پنج درم گل س          

مطبوخ بپزند تا مهرا گردد بعده صاف كرده هفتاد درم از آن گرفته هفت درم مغز فلوس درآن ماليده و سـه طـسوج                        

سقمونياي مشوي در سيب آميخته بنوشند و از غذا بر مزورات متخذ به سركه و شكر و آب حصرم اقتـصار نماينـد و                        

كاهو و كاسني و طرخشقوق و مانند آن مسلوق بخورند و انار ميخوش بدهند و طبيب را الزم كـه اسـتخراج موضـع                        

سده كند پس اگر مابين زهره و عروق كبد باشد چيزي از قابضات مثل سيب ترش و به ميخـوش ندهنـد تـا عـروق                          

سده اين موضع آن است كه قي صفراوي        تنگ نگردد و مراره بر جذب صفرا حاصل  در دم كبد قادر نباشد و عالمت                 

كم و اسهال آن بيشتر گردد سيماً چون استفراغ به دوا كنند و بالعكس چون سده در ماساريقا باشد يعني قي بـسيار                       

الحمرة باشد اين رائب است بگيرند        و اسهال صفراوي كم بود و از آنچه عالج اين كبد بدان كنند چون قاروره متوسط               

ب قوي سي درم و آب لبالب جوشانيده صاف كرده ده درم به سـكنجبين سـاده در بلـد حـار و                       رائب مضروب به ضر   

تر به معالجه بود و همه آنچـه          تر مفتح سده و سهل      مزاج حار بنوشانند و اگر احتمال كنند به سكنجبين بزوري زياده          

ر آن اسـت كـه ماءالـشعير و حـشاء           ت  لذع كبد نمايد و اگرچه تسكين صفرا كند از استعمال او اجتناب نمايند و سالم              

خندروس كه در آن سماق و ريباس پخته باشند استعمال كنند و اگر احتمال استفراغ به حقنه كند ايـن حقنـه بـه                        

عمل آرند ماءالشعير مطبوخ به عناب و سپستان و جفري بگيرنـد سـي درم و آب بـرگ اسـپغول مـروق هفـت درم                          

فعات متوالي حقنه كنند تا آنكه زردي چهره و چشم ابتدا بخلو نمايـد و               شكرسفيد سه درم روغن بنفشه ده درم به د        

حرقت و التهاب تخفيف يابد ترك استفراغ او كنند و تضميد كبد او به اين ضماد نمايند بگيرند خشف يـا قـسب ده                        

 درم برگ اسپغول برگ بارتنگ هر واحد باقه گل سرخ كشوث هر واحد كف سويق شـعير سـي درم همـه را بـه آب                         

الثعلب بپزند تا مهرا شود مثل حسوء شيخين گردد بعده خوب برهم زنند و بر پارچه طـال كـرده بـر كبـد                          برگ عنب 
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نهند دائم اال در آخر هضم و از ضماد خالص براي اين علت اين است گل سرخ گلنار هر دوده ده درم شـياف ماميثـا                          

سائيده در آب گشنيز تر آميختـه ضـماد كننـد اگـر             سه درم فوفل دو دانگ فضه كافور يك نيم دانگ همه را باريك              

قاروره مريض سرخ نباشد و اين صالحيترين ضمادست كـه در فلغمـوني كبـد اسـتعمال كننـد و هرگـاه در مـريض                         

عالمات خون ثابت شود به فصد باك نيست و ابوماهر را ديدم كه در فلغموني كبد شير زنان به عـصارة انبربـاريس و                        

خورانيد و چون اين ذكر نمودم خواص عـالج بـه حـسب مواضـع                 ون مصطكي و زعفران مي    سكنجبين و قرص آن بد    

كنم اگر ورم در حدبه كبد باشد در عالجش آنچه مدر بول باشد مثـل سـكنجبين و بـزور ماننـد تخـم                          كبد بيان مي  

ون ضماد كبد نمايند افزايند و اگر جزو مقعر باشد در معالجه او تليين طبع زياده كنند و چ خيارين و كدو شيرين مي

ترك به ضماد از حدبه كنند و اگر ورم در جميع كبد باشد از هر دو طريق عالج طريقي جامع غـرض همـه تركيـب                          

دهند و اما عالج حمره آن است كه در ورم دموي مذكور شد و عالج فلغموني و حمره واحدست اال در حمره اخـراج                        

نويـسند كـه در ورم صـفراوي           مـي  بعضي متأخرين كنند    ا زياده مي  خون زياده كنند چنانچه در فلغموني اسهال صفر       

هاي سرد و ترش كه در آن قبض نبود با شيرة بـزور بـارده دهنـد                   قدري خون گرفتن نيز جائز است بعد از آن شربت         

مثالً شيرة خيارين و كاسني و گل بنفشه هر يك نه ماشه شربت آلو با تمرهندي چهـار تولـه دهنـد و غـذا پالـك و                            

نيز سبز كه با تمرهندي ترش ساخته باشند با برنج خورانند و از آرد جو و صندل سفيد و برگ كاسني و زرورد و                        گش

حضض هر يك هفت ماشه به گالب و سركه ضماد كنند و اگر ضرورت باشد كافور اندكي با زعفـران بيفزاينـد و روز                        

و اگر ورم تحليل نيابـد روز شـانزدهم مطبـوخ هليلـه             هشتم نقوع آلو و يا فواكه كه طبع را بگشايند تا دو سه مرتبه               

شربت ورد مكرر دهند و قرص طباشير كافوري و يا زرشك كافوري علويخان سه ماشه با مروق كاسني نه توله شربت 

نيلوفر چهار توله بدهند و اگر كاسني سبز به دست نيايد تخم كاسني يك نيم كوفته شب در گالب و عرق كاسني و                       

  ك نه توله خيسانيده صبح صاف نمايند هفت بار مثل معصفر چكانيده و يا نقوع زرشك بدهند نيلوفر هر ي

  عالج ورم جگر بلغمي

اگر ورم در مقعر باشد مطبوخ از تخم كاسني تخم خطمي پرسياوشان هر كدام  چهار درم باديان يـك مثقـال تخـم                        



104 

 

سكنجبين عسلي هركدام يك اوقيـه ماليـده        كرفس يك درم مصطكي نيم درم جوشانيده صاف نموده گلقند كهنه و             

بدهند به نخودآب و شورباي چوزة مرغ با دارچيني و شبت غذا سازند و به ادهان حـاره همچـون روغـن ياسـمين و                         

الـسوس هـر يـك شـش          روغن بيدانجير جايگاه ورم را مستغرق دارند و ضمادات مفتحه به كار برند و يا باديان اصـل                 

 نبات دو توله جوشانيده بدهند و تنقيه به مسهالت مناسبه مثل حب ايارج كرده تقويت                الثعلب چهارماشه   ماشه عنب 

معده و جگر به جوارشات مقويه و به گلقند نمايند و ترياق نيم ماشه و موميايي نيم ماشه نيز مقوي و نـافع اسـت و                          

وفاي خشك هر يك چهـار    يك شش ماشه فقاح اذخر برگ غافث ز         مسهالت مثل بيخ كرفس بيخ باديان بيخ اذخر هر        

ماشه انيسون پودينه غاريقون هر يك سه ماشه مويز منقي ده دانـه انجيـر زرد سـه دانـه تربـد سـفيد شـش ماشـه                            

قنطوريون دقيق چهار ماشه جوشانيده صاف نموده شربت بزوري چهار توله حل كرده بدهند و يـا بـه جـاي شـربت                       

 همين است و اگر از ايارج فيقرا يك درم و غاريقون نـيم درم               شكر سرخ نموده حقنه كنند كه اجزاي حقنه حاده نيز         

تر باشد و بعده بر قـرص افـسنتين يـا قـرص ريونـد بـه                   حب ساخته شب فرو برند و صبح بدرقه مطبوخ بنوشند نافع          

ه الملك و گل سرخ و تخم كتان سائيده به گالب سرشت            سكنجبين بزوري و ماءاالصول دوام نمايند و از بابونه و اكليل          

كرده بر جگر طال كردن نيكـوترين اطليـه اسـت و     نيم گرم ضماد نمايند و ايضاً مشك و زعفران به روغن سوسن حل           

موميايي نيم درم و كم و زياده با قند سياه پيچيده خوردن و صبر و زنجبيل بر جگر ضماد كردن در ورم بلغمي بعـد                         

 و بر آن مداومت نمودن و غذا قبل از تنقيه به جـز نخـودآب       اند و ايضاً خردل با شيرگاؤ طال كردن         تنقيه مفيد نوشته  

و يا بنوماش با شيرة بادام چيزي نتوان داد و بعده تيهو و دراج با نخود و زيت و مري و زيره و دارچيني پخته بدهند                          

كنجبين  ورم در حدبه باشد مدرات دهند چون طبيخ انيسون و باديان و بيخ كاسني و تخم كرفس و نانخواه با س                     اگر

بزوري حار و اگر صرف باديان تخم كرفس هر يك چهار ماشه در آب كاسني عـروق ده تولـه جوشـانيده دهنـد نيـز                          

مفيد بود و ديگر مدرات حار كه در سدة جگر مسطور شد استعمال نمايند و جهت تسخين جگر بعد تنقيه به اسهال                      

خم كرفس و فقاح اذخر و مصطكي و سنبل و اسارون           يا ادرار در ورم مقعري و حدبي قرص از گل سرخ و انيسون و ت              

 ورم كبد بلغمي با تب مـزمن و سـرفه و ورم پاهـا بـا درد و                   و اگر و ريوند و لك منقي و فوه و زعفران ساخته بدهند            
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ادرار كثير از رطوبت جگر بود بعد مسهالت و تدابير معموله به رعايت ورم احشا قرص گل صغير سوده چهار ماشه به                      

السوس پرسياوشان جوشانيده شيره خارخسك شش ماشـه شـيره          الثعلب اصل   دو توله سرشته بخورانند و عنب     گلقند  

باديان چهارماشه شربت بزوري معتدل دو توله خاكشي چهارماشه پاشيده بنوشانند و ضماد معمـولي كننـد روز دوم                   

رماشه عـوض جوشـانده دهنـد بـاز         الثعلب شيرة تخم خيارين هر يك چها        السوس شيرة عنب    براي تسكين شيرة اصل   

براي تقويت معده و جگر كه به سبب حصول برودت از ازمان مرض هر دو خراب شوند قـرص زرشـك صـغير چهـار                         

الثعلب باديان زيره سفيد هر يك چهارماشه زوفـاي خـشك             ماشه به نوشداروي ساده شش ماشه سرشته همراه عنب        

ذا يك توله داخل كرده بدهند و به جهت آخر روز شكاعي بادآورد             گل بابونه هر يك سه ماشه جوشانيده شربت دياقو        

الثعلب هر يك چهار ماشه تخم خربزه شش ماشه جوشانيده گلقند آفتابي دو توله بدهند و بـر ايـن طبـيخ كـه                          عنب

جهت تب مزمن بلغمي و ورم احشا و سوءالقنيه مفيدست دوام نمايند و غرغره گل خطمي گشنيز خشك كوكنار هر                    

 سـويدي گويـد كـه شـرب         اقوال بعض ثقات  آرند    الثعلب شش ماشه جوشانيده براي نزله به عمل         هارماشه عنب يك چ 

الغار و دارفلفل و روغن بلسان و افسنتين و سنبل هندي و تخم نمام و                 الزريره و پوست بيخ غار نُه قيراط و حب          قصب

الـصبغ و   ر و فقاح او و نعناع و مصطكي و فـوه بيخ اثل در شراب جوشانيده و فرنجمشك و كذا شرب و ضماد بيخ اذخ    

الملـك هـر واحـد نـافع ورم كبـد             تخم كشوث و غافث و اسارون و ضماد برگ غار و نمام به سركه آميختـه و اكليـل                  

فرمايد كه در اين احتياج استعمال ملطفات جاليه است و عالجش قريب از عـالج سـدد و از عـالج                        مي شيخباردست  

ت و ادوية منضجه و مدره و مفتحه و ملطفه معلوم شده و بايد كه در آن ها قوت قابضه مقويـه                      دبيالت آماده نضج اس   

 كنند و اضمده از آنها بـسازند و بهتـرين اضـمدة آن               عطريه باشد و از ادهان روغن بيدانجير و ياسمين و زنبق داخل           

اءالكـركم و دواءاللـك و ماننـد آن         ضماد فوالديجون و مرهم فيلغريوس و مرهم و اصطمخيقون و مرهم بزورست و دو             

كند و پسته را در اين منفعت عظيم است و قـرص سـنبل هنـدي و رومـي و از اشـربه شـربت بـزور كـه بـه            نفع مي 

كند و خصوصاً در آنچه قريب به صالبت باشد و ايضاً نفع به               كماذريوس و جعده پخته باشند و از آنچه در آن نفع مي           

دواي معمول به عنصل است به اين نسخه بگيرند عنصل مشوي و سوسن آسمانجوني و          اوجاع گرده و طحال را نمايد       
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الطيب و سليخه و جندبيدستر و پودينة كـوهي و زيـره و پودينـه                 اسارون و مو و فو و تخم كرفس و انيسون و سنبل           

س و جعـده و     نهري و وج و سراش و عاقرقرحا و دارفلفل و جوزبوا و حماما و فرفيـون و تخـم خطمـي و اسـطوخودو                       

الغار و افيون و بزرالبنج       سيساليوس و تخم سداب و باديان و پوست بيخ كبر و زراوند مدحرج و قرفه و زنجبيل و حب                  

و قسط و نانخواه و كروياي سفيد هر واحد يك جزو و به عسل كف گرفته معجـون سـازند و اسـتعمال كننـد و ايـن                            

گيرند ثوم جنطياناي سفيد و غافث و قـسط و زراونـد و كاشـم و                دواي معمول به ثوم بري همين فعل كند به عينه ب          

سيساليوس و دارفلفل هر واحد سي درم تخم كرفس واسارون و مو و فوه و گزربري و نانخواه و انجدان سياه هر واحد    

پانزده درم برگ سداب خشك و پودينة كوهي و زيره و پودينة نهري و صعتر بري هـر واحـد ده درم جندبيدسـتر و                         

ازرد و مر هر واحد دوازده درم اين هر سه به شراب حل كنند و باقي را بسايند و همه را خوب مخلوط سـازند پـس                           ب

نويـسند كـه عـالج ورم بـارد ملطفـات و               مـي  صاحب شفاءاالسـقام   و   مالسديد و   قرشيبه عسل كف گرفته بسرشند      

غن بيدانجيرست و از قابض كه حفظ       منضجات و محلالت مثل شربت اصول و سكنجبين بزوري و شربت هليون و رو             

قوت كند البدست و در ابتدا ادوية قابضة مقويه بر ادوية منضجه و ملينه غالب باشند بهر آنكه در ابتداي اورام بـارده                       

استعمال مبردات صرف به خوف تحجر جائز نيست و در انحطاط محلالت را قوي كنند و بر محلـالت صـرف اقتـصار                       

آن اضافه كنند ليكن ادوية محلله بر قابضة مقويه غالب باشند و در اشـربه و اضـمده صـاحب                    نكنند بلكه مقويات در     

ورم بارد سنبل و فوه و لك و اسارون و زعفران داخل نمايند كه مثل ايـن ادويـه از مفتحـات و مقويـات كبدسـت و                            

السوس و    سنتين و اصل  مسهل مثل حب ايارج مناسب است يا مطبوخ قرطم بسفائج هر واحد شش درم افتيمون و اف                

خطمي و پرسياوشان هر واحد چهار درم و تخم خيار و كاسني و زرشك و غـاريقون و تخـم كـرفس هريـك دو درم                          

جوشانيده صاف نموده مغز خيارشنبر سيزده درم شكر با گلقند يا ترنجبين بيست درم ريوند و روغن بادام هر واحـد                     

و اگر در اين مطبوخ پانزده درم مـويز منقـي يـا كـشمش اضـافه كننـد                   نيم درم يا اندكي زياده از آن آميخته دهند          

احسن و انفع بود و جلنجبين و آبي كه در آن عود و مصطكي جوشانيده باشند بنوشند و اگر مزاج بارد باشـد انـدك                         

 اورام   گويد كـه مـداوات     مجوسيشراب صرف بر نهار بخورند و غذا نخودآب و قنابر و دراج به دارچيني و زيره بدهند                  
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بارد كبد اين است كه قرص افسنتين يا قرص لك يا قرص ريوند به سـكنجبين بـزوري بدهنـد و اگـر يكـي از ايـن                            

اقراص به آبي كه در آن حلبه و بزركتان و باديان هر واحد ده درم بيخ اذخر و فقاح او هر واحد پـنج درم مـويزمنقي                           

 كرده چهـار اوقيـه از آن         ده باشند تا يك رطل بماند صاف      بيست درم انجيرسفيد پانزده عدد در دو رطل آب جوشاني         

تر باشد و     ها يك مثقال و روغن بادام تلخ و روغن بيدانجير هر واحد درم بر آن انداخته نافع                  گرفته و يكي از اين قرص     

او و  اين قرص ورم كبد بارد را نافع گل سرخ پنج درم زرشك چهار درم انيسون تخم كرفس كوهي بيخ اذخر و فقاح                       

الزريـره هـر واحـد سـه درم مـصطكي و سـنبل و دارشيـشعان و اسـارون و ريونـد چينـي و فـوه و                               سليخه و قـصب   

الكركم و لك منقي هر واحد دو درم مر و زعفران هر واحد يك نيم درم باريك سائيده به آب باديان سرشته به                         عيدان

فس و نانخواه و افسنتين هر واحد سـه درم فـوه            وزن يك مثقال قرص سازند و اين قرص نيز مفيد انيسون و تخم كر             

الطيب هر واحد يـك نـيم درم عـصاره غافـث و               عيدان و لك منقي هر واحد دو درم ريوند چيني و مصطكي و سنبل             

زعفران هر واحد درم همه را باريك سائيده به شراب سرشته هر قرصي به وزن درم تا مثقال ساخته استعمال نمايند                     

باشد بايد كه اين ماءاالصول بدهند پوست بيخ كرفس پوست بيخ باديان هـر واحـد ده درم باديـان                    اگر ورم بارد رخو     

تخم كرفس انيسون هر واحد چهار درم و بيخ اذخر و فقاح او و حشيش غافث و كماذريوس و كمافيطوس و شـكاعي                       

ه عيدان و لك منقي و سليخه       الطيب و اسارون هر واحد يك نيم درم فو          و باداورد هر واحد پنج درم مصطكي و سنبل        

و عيدان بلسان هر واحد يك نيم درم مويز منقي بيست درم انجيرسفيد ده عدد همه را در چهار رطل آب بجوشانند                      

تا به يك نيم رطل برسد و از آن چهار اوقيه صاف نموده دواءالكركم يك مثقال و روغـن بـادام تلـخ يـك درم در آن                            

در جانب مقعر كبد باشد در آن روغن بيد انجير عوض روغـن بـادام تلـخ كننـد تـا                     حل كرده بنوشند و اگر ورم رخو        

اسهال طبيعت نمايد و تضميد كبد به اضمدة مسخنة مجففه نمايند و اين ضماد ورم رخو كبد را مفيد سرگين ماده                     

هـار درم بـيخ   گاؤ و پشك بز هر واحد شش درم تخم كرفس و انيسون و نانخواه و قردمانا و موم سـفيد هـر واحـد چ                    

الطيب و مـصطكي و       البطم و راتينج هر واحد سه درم ناردين افريطي و سنبل            اذخر و فقاح او و صبر سقوطري و علك        

زعفران هر واحد دو درم بوره ارمني و نطرون هر واحد يك نيم درم موم را به روغن ناردين با روغـن قـسط گداختـه                          
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وب آميزند و بركبد ضماد كنند و ايضاً به ضماد اصطمخيقون يا ضماد              كنند و بدان ادويه خ      علك و راتينج در آن حل     

او يا سفربيطون تضميد نمايند و غذا نخودآب به زيت مغسول يا تيهو با دراج معمول اسفيدباج يا مطنجن به زيـت و                       

واكه و البان و  مري و دارچيني و زيره سازند و از بقول نعنع و بادرنجبويه و سداب و كرفس اجازت دهند و از جميع ف                     

گاه جوارش شكر و  حبوب منع كنند مگر مويز شيرين و انجير اندك دهند و ماءالعسل و حنديقون و شربت عود و گاه      

 گويد كه اول استفراغ ماده به اين ترتيـب نماينـد كـه ايـارج فيقـرا درم                   جرجانيجوارش عنبر به قدر حاجت بدهند       

ند و بخسبند و صبح اين مطبوخ بنوشند هليلة سياه هليلة كابلي            غاريقون درم حب ساخته در شب وقت خواب بخور        

هر يك ده درم بيخ كرفس بيخ باديان هر يك سه درم غافث چهـار درم افـسنتين پـنج درم تخـم كـشوث سـه درم                            

انيسون دو درم بسفائج نيم كوفته پنج درم ريوند چيني نيم مثقال مويز منقي بيست درم همه را به دسـتور بپزنـد و                        

 نموده بيست درم فانيذ و سي درم ترنجبين درآن حل كنند باز صاف نموده بنوشند و ايـن قـرص نـافع اسـت                         صاف

نسخة آن همان قرص دوم است كه در قول مجوسي گذشت و اگر ورم در جانب محدب بود ماءاالصول به روغن بادام 

جير بدهند تا طبع نرم كند و باقي عـالج          تلخ و شيرين دهند و اگر در جانب مقعر بود مطبوخ افسنتين با روغن بيدان              

الثعلب   السوس و عنب     گويد كه هر صباح جالب از اصل       محموداز اشربه و اضمده در عالج سوءمزاج بارد جگر گذشت           

هر واحد سه درم باديان دو درم و شكر سفيد ده درم بدهند و غذا مزورة ماش به نخود و مغز بادام سازند و اسـتفراغ                          

كرد و يا بگيرند سنا پنج درم و باديان و انيسون هـر واحـد سـه درم و                     د كه در باب قولنج بيايد بايد        بدن به حقنه حا   

شكر سفيد ده درم و جوشانيده صاف نموده معجون خيارشنبر پنج مثقال تا هفت مثقال ماليده سـحرگاه بنوشـند و                     

ت ضعيف باشد بعد از آن تسخين و تجفيـف          غذا در آخر روز مزورة نخود و مغز قرطم دهند و ماكيان خورانند اگر قو              

 گويد كه هر صبح آبـي كـه در          خجنديمعده به معاجين و اقراص حار يابس كنند و اطريفالت و جلنجبين بخورانند              

آن حلبه و تخم كتان و باديان و بيخ اذخر و مويز منقي جوشانيده باشند روغن بادام تلخ داخل كرده بنوشـند بعـده                        

ه معاجين مثل اثاناسيا و دواءالمسك تلخ به عصارة كرفس نمايند و اگر ورم بسيار رخو باشد                 تسخين و تجفيف كبد ب    

ماءاالصول به يك مثقال دواءالكركم و روغن بادام تلخ بدهند و اگر حاجت به اخراج مـاده افتـد معجـون خيارشـنبر                        
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ه در ورم بلغمي اگر در مقعر بود        نويسند ك    مي بعضيهفت مثقال در ماءاالصول حل كرده بنوشانند و جوارشات دهند           

اول طبع به حقنة حادة علويخان بگشايند و اگر كاره باشد جهت نضج و تحليل ورم اين مطبوخ دهنـد پوسـت بـيخ                        

الثعلب يك توله مويز منقـي دو تولـه           كاسني و باديان هر يك نه ماشه اذخر انيسون افسنتين هر يك سه ماشه عنب              

 بچه مرغ و بنوماش مسلم تا روز هفتم و روز هشتم به حـب غـاريقون علويخـان نـه                     گلقند چهار توله و غذا نخودآب     

ماشه و مطبوخ افسنتين تربدي تنقيه كنند و روز نهم مطبوخ سابق به اضافه شربت افسنتين سه توله عـوض گلقنـد          

 دواءالكركم نه ماشـه     حرف نه ماشه پاشيده دهند و بعد از تنقيه قرص ريوند سه ماشه و يا افسنتين در دواءاللك و يا                   

السوس و پوست بيخ كاسني اذخر هر يك          با عرق افسنتين دهند و در ورم حدبي ماءاالصول پوست بيخ باديان و اصل             

نه ماشه سنبل افسنتين بيخ كرفس هر يك هفت ماشه انيسون تخم كشوث هر يك چـار ماشـه تخـم خربـزه تخـم                         

ه سه چهار روز داده روز پنجم براي ادرار و تليين ريوند چيني      قرطم هريك يك توله با شربت اصول علويخان چار تول         

نه ماشه مويز منقي دو توله خيارشنبر ترنجبين هر يك هفت توله شربت دينار چار تولـه روغـن بـادام هفـت ماشـه                         

بيفزايند و روز ششم قرص زرشك ريوندي علويخان سه ماشه در شربت كشوث يك نيم توله آميخته با شيرة باديـان                     

قرطم و تخم خربزه هريك نه ماشه و انيسون هفت ماشه و االيچي كالن پنج عدد شربت بزوري چهار توله تـودري                      و  

نه ماشه بدهند و غذا نان تنوري با شورباي كبك و گنجشك و روز هفتم حب ريوند سيد اسماعيل خوراننـد و صـبح                      

 بـاقي مانـد ايـن ضـماد سـازند زرنـب             مسهل دهند همين نمط سه چهـار روز بـه عمـل آرنـد و اگـر انـدكي از ورم                    

الطيب اذخر تخم مويز دارچيني هر يك هفت ماشه و اين دوا دهند قرص افسنتين ريوندي علويخان سه ماشه                     سنبل

در شربت قنطوريون يك توله و مروق باديان و بادرنجبويه هر يك چهار و نيم توله شربت كشوث دو تولـه و هـر روز                         

مايند تا يك هفته و بعده هر روز بكاهند و غذا به دستور دهند و چـون ايـن ورم كهنـه             يك نيم يك نيم توله اضافه ن      

 نوشته در ورم رخو اوالً اسـتفراغ بـه ايـن حقنـه     طبريانجامد  گردد و منجر به استسقاي لحمي گشته به هالكت مي  

اوشـان و سـاداوران     الملك شيح قيصوم برگ مرزنجوش خارخسك برگ نمام هر واحد كـف پرسي              نمايند بابونه اكليل  

برگ بنفشه هر واحد جفنه قرطم  بزر كتان حلبه تخم شبت برگ سداب هر واحد ده درم سبوس گندم خطمي هـر                       
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واحد كف كبير اين هر دو در صره بسته جو غيرمقشر كوفته كف كبير همه را بپزند تا مهرا شود و مثل حـسو گـردد    

دازند و برآن سه درم روغن سداب و سه درم روغن خروع و يك              پس صاف نموده هشتاد درم از اين گرفته در هاون ان          

درم روغن ناردين و يك درم روغن قسط و نمك سرخ سوده به حرير بيخته دو دانگ ريزند و همه را در هـاون حـل                          

كنند و نيم گرم كرده بر نهار حقنه كنند و بعد سه ساعت طعام بخورند به اين طباهيجه بگيرند سينه قنـابر و نيـك                         

فته به زيت بپزند و اندك آب بر آن ريزند و اندك بيخ گندناي نبطي در آن انداخته بخورند و بر آن انـدك شـراب                    كو

كهنه بنوشند و اگر تا نضج طعام صبركرده بنوشند بهتر است و اگر به شيريني ميل طبع باشد بر عسل كـف گرفتـه                        

رند و از آن كثرت ننمايند و تا سه روز راحت داده            اندك پسته و مغز بطم و اندك نارمشك انداخته بدل شيريني بخو           

هر روز ده درم جلنجبين عسلي بدهند و غذا به دستور دهند و اگر قنابر يافته نشود لحم ديگر طيور صـغار يـا قليـه                          

محرقه گوشت حمل صغير بدهند و در ريختن مري نبطي برآن باك نيست و بعد سه روز اعادة حقنه مذكور كنند و                      

احت امر به رياضت و دخول حمام نمايند و چون سه بار حقنه كردند تضميد كبـد او بـه ايـن ضـماد كننـد            در ايام ر  

الزريزه دو درم مصطكي دو ثلث درم سنبل نيم درم مر درم سائيده و موم و روغن ناردين گداخته آميخته نيكو                       قصب

ؤدي به تهبج پاها و چهره گردد يقـين كننـد   برهم زنند و بر پارچه طال كرده بر كبد بندند و چون ورم كبد رطوبي م       

كه ورم ابتدا تحليل نموده و در معالجه اثاناسيا معمول به جگر گرگ زياده نمايند و در وزن غـذاي او نيفزاينـد و بـر                          

اقل مايمكن بدان اقتصار كنند و اگر به اين ورم در بعض اوقات التهاب بود و قوت او مساعدت كند به فـصد باسـليق                         

يابـد و ديـدم كـه         كند و از كبد تخفيـف مـي         ت كه فصد اين رطوبات حاصل در كبد را جزو صالح خارج مي            باك نيس 

ديـد و حجـم ورم صـغير      كرد مگر چون در قاروره رسوب شبيه بـه بـزاق مـي             ابوماهر فصد صاحب ورم رخو كبد نمي      

مود و صـحت از فـصد در ايـن          گرديد پس فصدي ن     يافت و خواب دائم آن را عارض مي         شد و قوت عليل صالح مي       مي

شد ليكن واجب است كه فصد در غايت حذر از خطا در اين حال بود چه اگر در آن خطا كنـد خيانـت                          حال واقع مي  

 گردد اين قـرص بـه سـكنجبين عنـصلي بدهنـد و ابومـاهر بـه                   عظيم بر مريض كرده باشند و اگر تحلل ورم مشكل         

 نسخه قرص اين است ريوند يك نـيم درم گـل سـرخ دو درم                كرد و   سكنجبين شربت سيب ساده خوشبو مضاف مي      
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اسقولوقندريون يك نيم درم تخم كشوث سه درم ايرسا يـك درم قافلـه صـغار دو ثلـث درم دارچينـي دو ثلـث درم                          

زوفاي خشك دو درم تخم كرفس انيسون باديان هر واحد يك درم و دو ثلث مصطكي دو درم زعفران يك نيم دانگ                      

سرشته هر قرصي به وزن دو درم ساخته در سايه خشك كنند و هر روز يك قـرص بـا پـانزده درم                       سائيده در آب به     

  سكنجبين و شربت سيب بخورند و اگر از نوشيدن شراب رامن مانع نباشد مفيد بود 

  عالج ورم جگر سوداوي

بوخ بيخ كـرفس بـيخ      قرص زرشك با مطبوخ گاؤزبان و باديان و حشيش غافث و گلقند بدهند و يا دواءالكركم با مط                 

باديان هركدام دو درم بيخ اذخر قسط هركدام دو دانگ افسنتين اسارون غافث بيخ كبر هركدام نيم درم حلبـه يـك            

الملك يك مثقال جوشانيده صاف نموده يك مثقال روغن بـادام تلـخ داخـل كـرده          درم مويز منقي بيست درم اكليل     

النفـع     غايت سودمندست و طبيخ زوفا در آن جا كه حرارت نباشد عجيب            دهند و از معاجين ترياق اربعه و اثاناسيا به        

الطيـب هـر يـك        الثعلب سـنبل    السوس عنب   الزريره هر يك شش ماشه اصل       است و تخم كاسني كوفته شاهتره قصب      

ي چهار ماشه جوشانيده شربت بزوري معتدل دو توله داخل كرده نيز در مزاج بارد نافع است و كذا باديان تخم كاسن                    

تخم كرفس گاؤزبان جوشانيده نبات داخل كرده بدهند و در مزاج حار تخم كاسني گل سـرخ مـويز منقـي شـاهتره                       

عناب گل نيلوفر در عرق باديان جوشانيده نبات سفيد داخل كرده دهند و بهر تليين ورم مرهمي كه از چربي مرغ و                      

 مراهم ملين صالبت به مثل آرد حلبه به مثـل آرد            مغز ساق گاؤ و سنبل ساخته باشند ضماد نمايند و ديگر اضمده و            

الطيب و موم و روغن جمله را به دستور مقـرر بـا               حلبه و تخم كرنب و انجير و مقل و اشق و اكليل و سداب و سنبل               

هم سرشته بر جگر ضماد كنند و به اشياي خوشبو قابض مثل گل سرخ و صندل وسنبل تقويت دهند و بعـد نرمـي                        

ه به ماءاالصول و سكنجبين بزوري و عنصلي تنقيه مـاده نماينـد مطبـوخي از افتيمـون و سـنا و                      صالبت و نضج ماد   

السوس و گاؤزبان و تخم كاسني ساخته باشند به شكر شيرين كرده بدهند و معجون نجاح تنهـا و                     بادرنجبويه و اصل  

 ظـاهرگردد و بعـد از تنقيـه         همراه همين مطبوخ نيز سودمندست و باشد كه به فصد حاجت آيد و نفع او به سـرعت                 

دواءالكركم و اثاناسيا و قرص مقل و قرص زرشك كبير دهند و آن جا كه در مزاج حرارت باشد در دوا و غذا مراعـات    
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وي ضروريست و دبيدالورد شش ماشه همراه شير شتر چهار دام و شـهد شـش ماشـه بـه صـورت عـدم حـرارت در                           

الثعلب گاؤزبان تخم خطمـي       السوس عنب   عده با سرفه و تب بود اصل      صالبت جگر معمول است و اگر صالبت كبد و م         

تخم كاسني پوست بيخ كاسني هر يك شش ماشه در آب كاسني سبز مروق خيسانيده صبح خام ماليده گلقند سـه                     

الثعلب هر يك چهـار ماشـه كوفتـه           توله داخل كرده بدهند و ضماد از مصطكي سه ماشه سعد كوفي گل بابونه عنب              

غز فلوس خيارشنبر شش ماشه روغن گل توله آميخته بر شكم نمايند و اگر بعد مسهالت تب و در جگـر بـه                       بيخته م 

اندكي صالبت و رنگ چهره زرد بود قرص طباشير زرشكي بي ريوند چهار ماشه خـورده شـير خيـارين شـش ماشـه                        

 تيرگي رنگ چهـره از اغذيـة      شيره تخم خربزه شش ماشه نبات يك توله بنوشند و اگر ورم سوداوي با حمي مزمن و                

الثعلب شـش   هاي مختلفه سفر جنوب باشد مويز منقي ده دانه خيارين كوفته شش ماشه عنب        ناموافقه و از هوا و آب     

ماشه جوشانيده شربت بنفشه دو توله خاكشي پنج ماشه بدهند باز گل سرخ چهار ماشه گـل بنفـشه تخـم كاسـني                       

يند و گلقند دو توله به جاي شـربت كننـد غـذا دال مونـگ بعـده تخـم                    شاهتره هر يك شش ماشه در جوشانده افزا       

الثعلب خطمـي گاؤزبـان       خطمي شش ماشه گل سرخ چهار ماشه و ديگر اجزاي مسهله افزوده مسهل دهند باز عنب               

هر يك شش ماشه جوشانيده شيره خيارين شش ماشه شربت بنفشه دو توله خاكشي پنج ماشه دهند و بعد مـسهل                     

الثعلـب    ثعلب شش ماشه به دانه سه ماشه جوشانيده نبات يك توله بالنگو پاشيده بدهند بعده شيره عنب                ال  سوم عنب 

كرده دهند و اگر صالبت معده و كبد به انـدك تهـبج    شش ماشه در عرق باديان دو توله كشيده نبات يك توله داخل     

از چهار توله شـروع كـرده تـا پاوسـير بـه             چهره باشد بعد مسهالت معمولي و دبيدالورد چهار ماشه خورده شير شتر             

الثعلب ده توله     تدريج افزايند و تا چهل روز استعمال نمايند و يا دبيدالورد پنج ماشه شربت بزوري دو توله عرق عنب                  

بدهند اگر فايده نشود شير شتر همراه دواءالكـركم دهنـد و اگـر گرمـي كنـد يـك دو روز موقـوف دارنـد بـاز تنهـا                              

 برنـد و اگـر در صـالبت عمـل            ماشه همراه شربت بزوري و عرقيات بدهند و ضمادات معمولي به كار           دواءالكركم چهار 

ها خوب نشود و صالبت مانع عمل آن گردد و تب پيدا شود اول گلقند دو توله به سكنجبين يك توله سرشته                        مسهل

اهتره ده توله جوشانيده شربت بخورند و تخم كاسني كوفته شاهتره هر يك شش ماشه مويز منقي ده دانه به عرق ش      
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بزوري دو توله خاكشي پنج ماشه بنوشند باز قرص گل صغير چهار ماشه سوده عوض گلقنـد و سـكنجبين و شـيره                       

 سـويدي   اقوال حكمـا  مغز تخم هندوانه هر يك شش ماشه شربت شربت به دو توله زهرمهره سوده يك ماشه بدهند                  

 كرده و خمر كه در آن افسنتين تر كرده باشـند بـراي صـالبت كبـد                  تسويد نموده كه شربت افسنتين به عسل قوام       

مجرب من است و غافث و عصارة افسنتين و اسقولوقندريون و اشق و به سركه و طباشير بـه آب كاسـني و اذخـر و                          

كرده و كذا شرب عصارة غافث و عود چـون هـر روز يـك                 الثعلب و مصطكي و روغن بلسان حل        اسارون و زوفا و عنب    

تا بيست روز متواتر بخورند و پوست بيخ شجر غار و پوست بيخ بـان يـك درم بـه سـركه ممـزوج وكـذلك بـه                            درم  

طباشير و زراوند و سكنجبين عنصلي خوردن و تخم كاسني و اشق به سـكنجبين و عـصارة خـالف و عـصاره بـرگ                         

دن و آب كبريتي و بابونـه و        البان و نمام و ال      صفصاف و كذا شرب و ضماد جوزبوا و طراثيث و تخم فنجنكشت و حب             

 نوشته كه از ورم صلب كبد مستقر و مستحكم احـدي            بوعلياشق و عذبه و افسنتين هر واحد نافع صالبت جگرست           

كه عالجش در ابتداي آن كرده شود و قانون عالج او آن است كه بعد تنقيه بـدن از اخـالط                       يابد مگر آن      صحت نمي 

تر از     در آن تليين معتدل و تحليل و تلطيف و اسخان معتدل و تفتيح سدد غالب               غليظه به ادوية مركب از عقاقير كه      

تليين و تقويت وقبض و عطريت به قدر محتاج اليه كمتر از آنچه معادق هر دو غرض ديگر باشد بايد كرد و اكثر بـر                         

ت اسـتعمال كننـد و      باشد و اين ادويه به طور مشروبات و اضمده و نطـوال             چنين ادوية تلخي غالب و قبض اندك مي       

ها خاصةً نمايند و اين فعل حب صنوبر كبار و بزر كتان و  بايد كه اگر قبض طبع باشد تليين به اشياي خفيفه و حقنه

كنند و واجب است كه بر اسهال به اشياي شديدالحرارة اقدام ننمايند كه الـم                 البطم با وجود نفع آنها به ورم مي         علك

 نـافع   اما ادويـة مفـردة    تر بر تحليل اوست       بايد كه خوب بر جانب راست كنند كه آن معين         پيدا كند و اذيت افزايد و       

اين مغز چلغوزه و محنا و شحوم معتدل مائل به حرارت است و در آرد حلبه اندك تليـين بـه انـضاج اسـت و قـسط                         

كند آن را     كند و نقع مي     يشديدالمنفعت بود چون از آن نيم درم تا مثقال به طال ممزوج يا شراب بخورند نقع بين م                 

نوشيدن روغن ناردين يا روغن بلسان يا روغن قسط به آبي كه در آن سداب و شبت جوشـانيده باشـند و شـربتي از                         

كند آن را عصاره      روغن ناردين چار درم بود و اين را يك هفته استعمال كنند كه نفع عظيم بخشد و از آنچه نفع مي                    
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ال نمايند و كذلك تخم فنجنكشت يك درم در بعض اشربه و غافث يك درم به                شيح رطب است اگر چند روز استعم      

آب كرفس يا باديان يا كاسني و بارتنگ خشك يك مثقال و طبيخ ترمس و گاهي در آن سنبل تا نيم درم يـا فلفـل                   

مـست و   االخوين نيز نافع اسـت و پوسـت شـجر و ه             كنند و بادام تلخ در شراب و بيخ شجر دم           كمتر از آن داخل مي    

 نافع آن ايـن قـرص       و از ادوية مركبة   الغار و بيخ فوه و بيخ لوف و نخود سياه و جعده و كماذريوس و كراث مفيد                    حب

الطيب دو درم زعفران مرمكي مصطكي هر واحد يك درم قسط بادام تلخ هر واحد                 مقل است گل سرخ ده درم سنبل      

شراب حل كرده بياميزند و قرص سازند شـربتي سـه درم بـه    يك نيم درم مقل سه درم ادويه را بسايند و مقل را در             

 دواي اسقليدس متخذ بـه مـرارة خـرس          و ايضاً ماءالعسل يا به طبيخ بزور و اگر حرارت باشد به آب لبالب و كاسني               

مجرب است و نافع به جهت آنكه در آن از اقسام ادوية نافع اين بر شرايط مذكوره است و نسخة او اين است بگيرنـد                         

افيطوس و فراسيون و تخم كرفس كوهي و جنطيانا و تخم فنجنكشت و زهـرة خـرس و خـردل و تخـم خيـار و                          كم

الصبغ و تخم كرنب و راوند و فلفـل و سـنبل هنـدي و قـسط و                    اسقولوقندريون و بيخ جاوشير و خواتيم بحيره و فوه        

عرعر مـساوي بـه عـسل بـسرشند         تخم كرفس بستاني و تخم جرجير و بقلة يهودي و جعده و افيون و غافث و حب                  

كند آن را دواءالكركم است و اثاناسـيا          شربتي از آن به قدر بندقه به شراب معسل به قدر دوقوانوس و از آنچه نفع مي                

اند و از مركبات خفيف در آن دواء طرخشقوق است كه در باب دبيله ذكر يابـد و                    و ترياق اربعه و سنجرينيا همه نافع      

ج ورم بارد مذكور شد و چون هر روز قرص انبرباريس تا يك هفته به آب بخورند و از يك نيم                     مطلق ادويه كه در عال    

درم تا دو درم شروع كنند نافع بود و اگر قدري آب جمع شود قرص نصف و شبرم به تدريج از ثلث درم تا يـك درم                           

نمايـد و از اشـربه كـه بـه طريـق      استعمال نمايند و جهد كنند كه اين در اسهال آن را مبتال نسازد و هيجـان سـده      

مطبوخ نوشد اين است قسط و شاخ غافث و حلبه مويز جوشانيده به وزن چهار اوقيه با يـك اوقيـه روغـن بـادام يـا                           

الملك و مويز و انجير يا مطبوخ از ريوند و افسنتين و              روغن جوز تازه بدهند يا مطبوخ از جنطيانا و افسنتين و اكليل           

 جيده بـراي ايـن      و از اضمدة  ويز و حلبه يا مطبوخ ترمس و قسط افسنتين به روغن بيدانجير             سداب و فقاح اذخر و م     

آن است كه به حماماي رطب يا يابس مطبوخ به شراب عفص ضماد كنند يا سنبل به روغن پـسته بـه فراسـيون يـا                          
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 بگيرنـد اشـق صـد درم و    الملك و نطرون يـا  فراسيون به شبت مطبوخ يا ضماد از آرد حلبه و انجير و سداب و اكليل           

مقل بيست و پنج درم و زعفران دوازده درم همه را سائيده به قيروطي موم و روغن حنا به حسب مشاهده بياميزنـد                       

 آن اسـت كـه چـون    و از تـدبير جيـد  يا ضماد از آرد حليه و پشك بز و قردمانا و پودينه و كبريت و اشـنه و سـداب         

تـر در تلطيـف و    ر محجمة مسخنه بالشرط نهند بعد از آن ادويه كـه قـوي    استعمال مشروبات و اضمده كردند بر جگ      

تحليل باشد استعمال كنند و لزوم موضع به مثل نطرون و كبريت زرد در هر پنج روز يا هفت روز نمايند بعـد از آن                         

ق سـفيد   طال به خردل در هر ده روز استعمال كنند بعده مريض را به ترب قي آورند و اگـر ورم عـصيان كنـد خريـ                         

استعمال نمايند و چون ورم سرطان گردد اميد صحت كمتر بود و چيزي كه نفع كند دواي اسقلپناوس به غير زهرة                     

برشت و مثـل كـشك        الهضم باشد مثل زردة بيضة نيم        آنچه سريع  و اما اغذيه  خرس است كه در قرابادين مسطورست       

 گويد كـه هرگـاه در   ابوسهلگوشت اجتناب كنند شعير و غذاي صاحب سدد كبد و شراب رقيق اندك جيدست و از           

كبد ورم سوداوي حادث شود بايد كه در ابتدا ضمادات ملينه بعد از آنچه ملطـف و جـالي و مفـتح باشـد اسـتعمال                          

الفقد و بيخ فوه و بـيخ         البان و اسارون و سنبل هندي و رومي و زعفران و مصطكي و حب               نمايند مثل افسنتين و حب    

 غافث و روغن سنبل و روغن مصطكي و بيخ قنطوريون دقيـق و بـيخ بارتنـگ و بـرگ او و تخـم او و                           فاوانيا و عصارة  

پوست بيخ غار و مطبوخ ترمس تلخ و جعده و ريوند چيني و لك و كماذريوس و غاريقون و بابونه بعضي از اين ادويه                        

ءالكركم و اثاناسياست و اما ادوية كه براي از خارج و بعض آن از داخل استعمال كنند و از ادوية مركبه دواءاللك و دوا

اند چون به اين ادويه مدر بـول مثـل دوقـو و تخـم كـرفس و                    تليين صالبت از خارج نهند مقل و اشق و مخ و شحوم           

باديان و فطراساليون و كرفس رومي و انيسون و سيساليوس بياميزند و از ادوية مقوي مثل شكوفة انگور و گل سـرخ                      

 گويد كه اگر ورم حادث در كبد ورم سوداوي اعني           ابن عباس صطكي و روغن سفرجل داخل كنند       و سنبل و روغن م    

السوس هر واحـد پـنج        صلب باشد بايد كه اين مطبوخ زوفا دهند حلبه ده درم تخم كتان هفت درم پرسياوشان اصل                

يز منقـي بيـست درم      درم تخم خطمي و خبازي هر واحد چهار درم انجير سفيد ده عدد و زوفاي خشك سه درم مو                  

همه را در سه رطل آب بجوشانند تا به يك رطل آيد صاف نموده چهل درم از آن با يك و نيم درم روغن بيدانجير و                          
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النفع است و اگر در آن جا حرارت به غير تب باشـد صـاحب ايـن                   گرم بنوشند كه عجيب     مثل آن روغن بادام تلخ نيم     

در حاجت به اندكي دواءاللك يا دبيدالورد و ماننـد آن بدهنـد و اگـر تـب            علت را ماءالجبن به سكنجبين ساخته به ق       

نباشد شير شتر كه علف او از باديان و كرفس و قيصوم در اول روز نمايند و در آخـر آن آرد جـو در تخـم كـرفس و                              

قـال كلكالنـج و يـا    باديان آميخته بخورانند و تا ده روز به عمل آرند بعد از آن يك رطل شير از آن بگيرند و با دو مث                      

هليلة كابلي و سياه هر واحد چهار درم تخم كرفس انيسون باديان هر واحد يك درم باريك سائيده سه درم از آن بـا                        

 كدام هر واحد ده درم تخم كرفس انيسون          شير مذكور بدهند و تضميد كبد به اين ضماد نمايند حلبه تخم كتان هر             

سه درم از آن با شير مذكور بدهند و تضميد كبد به اين ضماد نمايند حلبـه                 باديان هر واحد يك درم باريك سائيده        

تخم كتان هر كدام هر واحد ده درم ميعه سائله پنج درم موم سفيد شش درم پيه بط و ماكيان هر واحد هفـت درم                         

 ضماد نمايند و اگر     روغن ناردين بيست درم پيه و موم و ميعه را با روغن بگدازند و ادوية ديگر به آن آميخته بر جگر                    

الملك هر واحد يك جزو بنفشه خـشك          با ورم صلب حرارت باشد تضميد به ضمادي نمايند كه در آن بابونه و اكليل              

دو جزو حلبه تخم كتان هر واحد نيم جزو مصطكي ربع جزو همه را باريك سائيده در روغن بنفشه و سوم حل كرده                       

 نافع است صبر و مر و ميعـه و زعفـران و سيـساليوس و بـيخ سوسـن و                     ضماد نمايند و اين ضماد نيز صالبت كبد را        

الدن و قردمانا و حماما هر واحد پنج درم حب بلـسان و عـود بلـسان و افـسنتين و قـسط هـر واحـد دو درم و نـيم                       

 الملك و بابونه و سليخه هر واحد سه درم كندر ذكر هفت درم موم نيم رطل به روغن بنفشه يك رطل و روغن                        الكيل

ناردين ربع رطل شحم اوز و گوساله هر واحد نيم رطل گداخته ادوية ديگر كوفتني را كوفته آميزند و بر كبد ضـماد                       

 گويند كه آماس صلب كه در جگر افتد عالج كمتر پذيرد و خاصه كـه كهنـه گـردد و      يوسف و   سيد اسماعيل نمايند  

الج پذيرد و قانون عالج او آن است كه اگر در بدن خلطي         اگر زود دريابند اميدوارتر از كهنه باشد ليكن به دشواري ع          

ردي باشد آن را به حقنه لين معتدل و اشربة مزلقه كم كنند چون لعاب تخم كتان و طبيخ حلبه كه مزاق و منـضج                         

كـرده سـه درم روغـن بيـدانجير داخـل       و ملين است بگيرند ده درم حلبه و در ده استار آب بپزند تا ثلث بماند صاف      

گويد كه اين طبيخ سخت نافع است مويز منقي سي درم انجير خـشك بيـست                   مي يوحنا بن سرافيون  ه بدهند و    كرد
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عدد عناب بيست عدد بيخ كـرفس سـه درم باديـان انيـسون هريـك دو درم حلبـه خـشك هريـك ده درم همـه را                

 بنوشند و بعد از آن حبي سازند        الرسم بپزند و صاف نموده سه درم روغن بيدانجير و دو درم روغن بادام انداخته                علي

الثعلـب و آب كاسـني بخورنـد و           از ايارج فيقرا و غاريقون و عصارة غافـث و نمـك هنـدي و انيـسون و بـا آب عنـب                      

كند و طبيخ تخم كتان و لعاب آن منضج است و ملين و چلغوزه در اين علـت سودمندسـت و                       البطم طبع را نرم     علك

اؤ خوردن و در ضمادات به كار داشتن ملين و منضج است و برگ بارتنگ خـشك                 پيه بط و پيه ماكيان و مغز ساق گ        

كرده و بيخ او به آب كرفس و آب كاسني و آب باديان سود دارد و حلتيت نافع است و نخودآب از نخود سياه نـافع و        

ال از آن بـا     از ادويه مركب معجون گل و معجون نافع است و نسخة معجون گل در قرابادين است به قـدر نـيم مثقـ                      

طبيخ زوفا بدهند و نسخة طبيخ زوفا در قول ابن عباس مسطور شد و كذا طريق شير شتر ليكن شكر هفـت درم بـا                         

گويد كه در ورم سوداوي يابس هر صباح جالب از باديان و تخم كاسني و تخم           ميمصنف حاوي صغير    اند    شير افزوده 

حد ده درم بنوشند و غذا مزوره از زيرباج بعده تليين طبيعت            كرفس هر واحد سه درم و شكر سفيد و ترنجبين هر وا           

السوس تخم كاسني باديان هر واحـد سـه درم            به مطبوخ افتيمون يا حب او يا بگيرند سنا هفت درم بادرنجبويه اصل            

گر همه را با شكر سرخ پانزده درم بجوشانند و صاف كرده معجون نجاح هفت مثقال در آن انداخته سحرگاه بنوشند ا                    

زمانه حار باشد و بعد طلوع آفتاب اگر بارد باشد و در آخر روز غذا نخودآب و مغز قرطم خورند و اگر مـريض ضـعيف            

بود ماكيان بدهند و بعد از سكنجبين بزوري ده درم به قرص زرشك كبير يك مثقال دهنـد يـا بگيرنـد سـكنجبين                        

 بگيرند آب باديان و آب كاسني و شكر سفيد هر واحد عنصلي ده درم به قرص لك يك مثقال با دواءالكركم بدهند يا

 كنند حلبه تخم كتان موم پيه بط روغن بنفشه هر واحـد ده درم                ده درم و صبح بنوشند و تضميد كبد به اين ضماد          

الملك بابونه هر واحد يك كف الدن حماما هر واحد سه درم كوفتني را كوفتـه و گـداختني را                      كندر هفت درم اكليل   

 گويد كه عالج ورم سوداوي به دواءاللك و ماءالجبن به سكنجبين كنند   صاحب مغني  به روغن بنفشه آميزند      گداخته

باجات به لحوم جيدالكيموس مثل تيهو دهند و اندك شراب بياشامند و اسـتفراغ فـضول بـه مخرجـات                      و غذا اسفيد  

 اول رگ باسليق از جانب مخالف زنند و به   الجثه و جوان باشد     نويسند اگر مريض قوي      مي بعض متاخرين سودا نمايند   
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حقنه مخرج سودا طبع را بگشايند و به فاصله سه چهار روز رگ اسليم از جانب موافق گشايند و از شحم بط و مـرغ                          

الملك و اشق و مقل هر يـك چهـار ماشـه              الطيب و اظفارالطيب و اكليل      و اوز و مغز قلم گاؤ هر يك نه ماشه و سنبل           

له روغن گل و بادام تلخ هر يك سه و نيم توله قيروطي ساخته استعمال كنند و چون اندك نرم شود                     موم زرد سه تو   

ماءالجبن به معجون نجاح و حب الجورد و سفوف آن به مطبوخ افتيمون غاريقوني علويخان بدهند و بعـد از آن اگـر                      

 گفته كه نظر كنند به      طبريكبيج دهند   اندك باقي ماند شير شتر با دواءالكركم كبير و كلكالنج فيروزي و سفوف س             

سوي قوت عليل و سن و مزاج او و وقت سال و عادت و صناعت كه اينها را نيز در معالجه مدخل است پس اگر فصد                          

جائز بود و فصد باسليق نمايند چون احتياج به فصد باشد و غذا به زيرباجات متخذ به چـوزة مـرغ و كبـك و دراج و                           

ه ميسر نشود مزورات متخذ به سركه و شكر سفيد خورانند و از لحم بقر و لحم صـيد و ماننـد                      مانند آن دهند و هرگا    

آن و از پنير و البان غليظ و شموك و طيور آب و از جميع فواكه منع كنند مگـر از انـار شـيرين يـا سـيب سـرخ و                                

رم گـل سـرخ سـه درم        تضميد كبد او به اين ضماد نمايند پوست بيخ كرفس پوست بـيخ باديـان هـر واحـد پـنج د                     

اسقولوقندريون و جعده هر واحد پنج درم صعتر بري يك درم همه را بسايند و در شراب عفص بياميزند اگر قاروره و                      

مزاج او به حسب اعتدال آنها باشد و بر كبد ضماد نمايند و اگر در قاروره حدت و در نبض سرعت بود در آب كاسني                         

اگر احتياج استفراغ باشد و آن ممكن بود به اين مطبوخ نمايند هليلة سياه دو               و آب گشنيز تر آميخته ضماد كنند و         

درم هليلة آمله هر واحد سه درم افسنتين رومي و افتيمون هر واحد چهاردرم گل سرخ و كشوث و تخم كاسني هـر                       

مـه را بـه     واحد هفت درم جعده و قنطوريون دقيق و كمافيطوس و كماذريوس و برگ لوف جعد هر واحد سه درم ه                   

دستور مطبوخ بجوشانند و صاف كرده مقدار احتمال از آن بگيرند و هفت درم فلوس خيارشنبر در آن ماليـده صـاف             

نمايند و از اين مطبوخ دو شربت يا سه بنوشند چون از استعمال او مانعي نباشد و تدهين به روغن سفرجل و روغـن         

نمود بگيرند پوست سفرجل شـيرين كـف و بـرگ             استعمال مي  در ورم كبد صلب اين روغن        ابوماهرسوسن نمايند و    

جمسفرم مثل او و فوفل صحيح پس آب گشنيز تر دو رطل برآرند و در آب او پوست مذكور و برگ مـسطور هـر دو                          

كوفته و فوفل غيركوفته اندازند بعده روغن خيري خالص بيست درم برآن انداخته يك شبانه روز بگذارند و در هر دو                     
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نيكو حركت دهند و روز ديگر در ديگ سنگين جديد كه در آن آب و سبوس جوشانيده باشند انداخته به                    سه ساعت   

آتش نرم بجوشانند تا آب گشنيز فاني گردد پس روغن را صاف كنند و تمريخ بدان نمايند و گاهي از آن تناول كنند                       

سفرجلي است هر واحد از اين مطبوخ به        و از آنچه صاحب اين علم دائم استعمال كند سكنجبين بزوري و عنصلي و               

اصول و بزور اگر مانعي از استعمال آن نباشد و اگر رأي بهر خفت امتالي امعا و عروق او استعمال حقنه واجب كنـد                        

حقنة لين به عمل آرند و از بهترين عالج صاحب اين مرض نشستن در آب چشمة شبي و كبريتي و نطروني است و                       

  ن به آنها و جلوس در آنها ها و احتقا شرب اين آب

  عالج ورم عضالت

عالجش حسب مادة اورام معده و جگر باشد ليكن از عالج اورام جگر از جهت ادوية قوي اسـت بهـر آنكـه در اينجـا                          

تر بود و در ابتدا ادوية رادعة صرف ضماد نمايند و خوف تحجر ماده از                 جرأت بر ردع ماده اوالً بر تحليل آن ثانياً قوي         

نها نكنند و نزديك انتها ادوية محللة صرف ضماد كنند و خوف انحـالل قـوت ننماينـد چنانكـه در ورم كبـد                        قبض آ 

كننـد اگـر مـزاج        كند و در محلالت مر و صبر و روغن ناردين و موم روغن به روغن ناردين و روغن قـسط زيـاده                         مي

مبردات و محلالت غيرقويه مثل خطمي و آرد        احتمال آن كند و اما در حالت حدت قاروره در تضميد زياده نكنند بر               

جو و صندلين و بوش و شياف ماميثا و آب كاسني و آب گشنيز تر و مانند آن و تساهل نبايد كرد كه فساد عـضالت                          

كنـد    گردد و چون شدت كند از زحير ضروري براي اخراج براز منع مي              مؤدي به فساد حجاب و تغير آالت تنفس مي        

انجامد بالجمله اگر ورم حار باشد معالجه او بـه عـالج اورام    وي فساد كبد به طريق مشاركت مي  و گاهي فساد او به س     

حار كه در اعضاي ظاهر افتد از فصد و شرب ادويه و اضمده و اغذيـه بايـد كـرد در ورم صـلب عـالج اورام سـوداوي                            

الـسوس    دهند اصـل    ه اين ادويه مي   نمايند و گاهي در ورم عضالت و اسهال رطوبي و عدم اسهال و مواد نزلي منضج ب                

الطيب بيخ سوسن بادرنجبويه غافث تخم خربزه جوشانيده شربت بزوري و اگر نضج و تليين زيـاده                   پرسياوشان سنبل 

خواهند افسنتين رومي افتيمون تمرهندي بسفائج فستقي ريوند چيني و سكنجبين بيفزايند و اگـر قـبض خواهنـد                   

الـسوس و     ي پودينه عود خام االيچي كالن مصطكي بيفزايند و ملينات مثل اصل           قابضات مثل سليخه انيسون دارچين    
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بيخ سوسن و افسنتين و افتيمون و بسفائج و تمرهندي و ريوند دور كنند و اگر حرارت بر مزاج باشد قابـضات بـارده                        

و به جـاي اشـربه      السوس كتيرا     مثل زرشك اناردانه گل سرخ و شربت انار بيفزايند و درصورت سرفه صمغ عربي رب              

 كنند و هر گاه ماده رو به جمع آرد ارادة ريم كند ادوية منضجه از اضـمده و                    اآلس يا شربت بنفشه داخل      شربت حب 

نطوالت به كاربرند بعده بزودي بشكافند و انتظار تفجر آن به ادوية مفجره نكنند چه در طول لبث مده در اين موضع       

ست و باشد كه به اندرون منفجر شود و ريم به سوي اعضاي باطني سـيالن                خوف تأكل و تعفن عضله و صفاق شكم ا        

كند و به احشا متأذي گردد و اگر امر مؤل به انفجار ورم به سوي داخل شود بايد كه به تدبير دماميل كه بـه سـوي                           

  داخل منفجر شوند پردازند 

  ضربه و سقطة كبد

ث درد و ورم گردد و باشد كه به قي يا اسـهال خـون آمـدن                 گاه باشد كه از ضربه و سقطه صدمه به جگر رسد و باع            

 فصد باسليق كنند و گل ارمني يك درم سائيده به لعاب اسپغول و روغن گل بدهند و ريوند چينـي و                      عالجآغاز كند   

اآلس بخورانند و هر گاه چند روز بگذرد و حـرارت و التهـاب زائـل شـود از                     گل ارمني هركدام نيم درم با شربت حب       

ند چيني و فوه هر واحد يك مثقال دارچيني يك درم سفوف ساخته يك درم از آن با شراب انگوري يا در شربت                       ريو

بنفشه آميخته تا سه روز بدهند و در نسخه جرجيس دارچيني مطروح است و خوردن موميايي و طالي آن بر جگـر                      

پرز و معده را كه به سبب ضـربه و صـدمه            بعد فصد باسليق يا اسليم نيز نافع است و اين سفوف نيز كوفت جگر و س               

باشد نافع و حكيم علويخان اين دوا بسيار ستوده قسط زعفران هريك دو درم گل مختوم گـل ارمنـي لـك مغـسول                        

الثعلب كـه مغـز       الملك چهار درم سفوف سازند شربتي دو درم به عرق عنب            الزريره هر يك سه درم اكليل       ريوند قصب 

 بعد فصد باسليق از دست چـپ غـذا          منصورن بادام شيرين برآن ريخته باشند و به قول          كرده و روغ    فلوس در آن حل   

رمانيه و سماقيه خورانند و پوست جو يا ريوند چيني و گل مختوم هر يك نيم درم بدهند بر جگـر گـل سـرخ پـنج                           

گل سرخ آميخته روغن    استار سائيده و به سه عدد مقشر و منقي از تخم در سركه و آب پخته تا مهرا شود سائيده با                      

گل و گالب و صندل و كعك هر يك ده درم و قدري مي سوسن داخل كرده ضماد نمايند و بعد گذشتن چند روز و                         
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عدم حرارت و التهاب فوه و دارچيني هريك سه درم سه روز بخورانند و به اين ضماد تـضميد كننـد مـورد و عـود و                           

وغن زنبق مخلوط كرده و با اين ضماد به كار برند مورد اسفرم چهـار               الغار و زعفران و مر و علك رومي و موم و ر             حب

الزريره و مصطكي هر يك سه درم مي سوسن و روغن كتـان هريـك سـه درم                    الغار و قصب    درم عود و زعفران و حب     

ـ               مي شيخموم را در روغن گداخته باقي ادويه سائيده آميزند           ه فرمايد كه گاهي صدمه بر كبد عارض شود و محتـاج ب

تدارك گردد تا كه ازآن در جگر نزف خون يا ورم عظيم حادث نشود هم او گويد كه اكثر سـبب ورم جگـر دمـوي و                           

كند حدوث ورم را بعد از آن هر دو اين است كه بعـد فـصد فـوه و                     باشد و از آنچه منع مي       ابتداي او دني يا ضربه مي     

تـرين     و اگر ورم حربي ابتـدا بـه صـالبت نمايـد موافـق              ريوند چيني سوده هر روز به قدر يك درم تا سه روز بخورند            

اضمده براي او مرهم مورد اسفرم است و گاهي زائدة بزرگ از زوائد خمسة كبد از موضع خود زائل شود و آماس پيدا 

نشود بلكه ازآن وجع تحت شراسيف ايمن عقب رسيدن آسيبي و يا جستن از جاي پديد آيد و اين را راست ايستادن 

 راست داشتن و خود را حركت و لرزه دادن اصالح دهد و وجع دفعةً ساكن شود و زائده به جـاي خـود عائـد                          و سينة 

گردد و اما غير اينكه آماس كرده باشد يا نه محتاج آن است كه ابتدا به فصد نمايند و اگر حرارت شـديد نبـود و نـه                            

رسد محلالت استعمال كنند و طال بـه موميـايي و           سيالن خون و يا حرارت و سيالن ساكن شده باشد و زمانه انتها ب             

عديل است و همة ادويه كه به ورم حادث از ضربه نافع است در اينجا مفيد بود و اين دوا در ابتدا نزد                         روغن رازقي بي  

االخوين و شب يماني مساوي و يك مثقال          حرارت و التهاب يا خوف سيالن خون جيدست بگيرند ريوند و گلنار و دم             

 بهي بخورند و اگر حرارت بسيار نباشد و ارادة استعمال ادويه باشد كه درآن قوت ردع با قدري تحليل و تغريه                      به آب 

الطيـب    الملك ده درم گـل سـرخ پـنج درم اقاقيـا چهـاردرم سـنبل                  را اين دوا نفع بخشد كهربا ده درم اكليل          بود آن 

 گل ارمني هفـت درم جوزالـسرو هـشت درم در            زعفران هر واحد شش درم مصطكي قشور كندر هر واحد چهار درم           

ها هر يكي به وزن مثقالي سازند و ايـن دوا نيـز جيدسـت بگيرنـد بنتـافيلون ده درم لـك                         آب بارتنگ سرشته قرص   

مغسول هفت درم و ريوند چيني چهار درم زعفران سه درم و نيم حاشا يك درم نخود سياه هفت درم مـر پـنج درم                         

سازند و تـا سـه        آميزند و از آن اقراص مي       سوسن چرب كنند و گاهي در اين موميايي مي        گل ارمني ده درم به روغن       
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تـرين اشياسـت بـراي ايـن و آن را      اآلس آميزنـد نـافع   خورانند و به ريوند چيني و گل مختوم اگر قدري حب  درم مي 

 بخورند ريوند و لك و زنجبيـل        ام و اما در آخر امر و هنگام عدم خوف از التهاب و تورم بايد كه اين قرص                   تجربه كرده 

القوة در رض و تحليل خون است چون از آن بخورند و يا بر                آميزند پس آن عجيب     قرص سازند و گاهي زرنيخ زرد مي      

الزريره و مـصطكي و مـوم و روغـن            الغار و مقل و قصب      آن مثل اين طال استعمال نمايند بگيرند عود و زعفران و حب           

نويسد كه اگر ورم كبد از سبب بادي اعني ضربه يا سقطه               مي صاحب كامل ماد نمايند   رازقي و مي سوسن و از آن ض       

الزريره و زعفـران و مـر و مـصطكي هـر              الغار و قصب    باشد بايد كه تضميد جگر به اين ضماد نمايند عود صرف و حب            

م همـه را باريـك      واحد دو درم موم پنج درم روغن سوسن پانزده تا بيست درم مي سوسن و آس هر واحد چهـار در                    

سائيده به حرير بيخته به مي سوسن لت كنند و موم را به روغن بگدازند و ادويه بدان سرشته استعمال كنند و فوه و                

مر و گل ارمني و دارچيني هر واحد يك جزو باريك سائيده دو درم به آب سرد يا گالب بدهند و اين ضماد صدمه و                         

ه در قول شيخ مسطور شد و در آن بنتافيلون و لك و غيـره داخـل اسـت                   ضربه را مفيد و نسخه آن همان دواست ك        

مگر اين قدر فرق است كه در اين وزن لك و نخود مقشر هر يك شش درم و موميايي سه درم و حاشا مطروح اسـت          

 شـريب  و نوشته كه بر كبد ضماد نمايند و سه درم از آن به آب نخود كوفته تر كرده بخورانند و اگر حرارت نباشد به              

الثعلـب    گويد كه اگر ورم جگر از ضربه يا سقطه بود هر صباح جالب از عنـب                  مي مصنف حاوي ريحاني ممزوج بدهند    

سه درم تخم كاسني سه درم شكر سفيد ده درم بنوشانند و غذا مزوره نخود و مـاش و مغـز بـادام بدهنـد و تليـين                            

 كنند لك مغسول و نخود مقـشر و ريونـد چينـي هـر               طبيعت به مطبوخ افتيمون نمايند و تضميد كبد به اين ضماد          

واحد هفت درم موميايي سه درم كوفته بيخته و موميايي در روغن بنفشه يا روغن كنجد گداختـه آميزنـد و ضـماد                       

  كنند 

  شق و قطع كبد

بد و عروق    نوشته كه مراد او بدان تفرق اتصال عام در جرم ك           الرئيس  شيخكه جگر او بشكافد بميرد         گفته كسي   ط  بقرا

الـدم و در شـق        در شق جانب محدب كبد بـول        آن است و اما آنچه كمتر از اين باشد درآن اميد صحت است و بيشتر              
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 به ادوية قابضة مغريه كه در عالج تفرق اتصال خواهد آمـد و آنچـه در                 عالجالدم حادث شود      جانب مقعر جگر اسهال   

كنـد و يـا        بيشتر خوردن دو درم گل سرخ بـه آب سـرد نفـع مـي               الدم مذكورشد معالجه نمايند و      الدم و قي    باب نفث 

  دو  خوردن گلنار و تضميد بدان هر

  دبيلة كبد

اين علت بيشتر عقب ورم حار افتد چنانچه صالبت اكثر بعد ورم بارد به هم رسد و آماس گـرم از سـه حـال بيـرون                           

ن تحليل آن است كه اعراض ورم زايل شود و آثار  گردد و نشا نباشد يا تحليل پذيرد يا صلب شود يا ريم كند و دبيله           

صحت پديد آيد و حال بيمار روز به روز نيكو گردد و عالمت صلب شدن آنكه صالبت ملمس محسوس شـود و آثـار                        

ريم كردن و دبيله گشتن اين است كه تب و درد شدت كند و جميع اعراض چون تشنگي و سقوط اشتها و سـرخي                        

 هرگاه بداننـد  عالج قلق و التهاب افزون شود و خفتن بر پشت و بر پهلوها دشوار گردد          اشتها و حرقت و نخس كبد و      

كه ماده ريم خواهد كرد به زودي فصد باسليق و حجامت پشت متصل كبد و تليـين طبيعـت و اشـربه و اطليـه بـه                           

 عضو رئيس محمود نيـست      رادعات نمايند تا باشد كه ماده از جمع بازماند بهر آنكه جمع ماده در احشا و خصوصاً در                 

و هرگاه اين تدابير سود ندهد يا سبب مانعي استعمال آنها متعذر باشد و آثار نضج و ريم كـردن پديـد آيـد در ايـن                           

هنگام از انضاج و تفجر آن چاره نباشد پس ماءالشعير با عسل بدهند و مطبوخ حلبـه و انجيـر بياشـامند و ضـماد از                          

ن و غيره ادوية منضجه كه در قول بوعلي سينا مسطور گردد استعمال كننـد و چـون                  الملك و تخم كتا     بابونه و اكليل  

تـر    نضج تمام شود و ريم كند و عالمتش آن است كه آماس نرم شود و انگشت در آن فـرو رود و اعـراض ورم سـاكن                          

 و لختـي راه رود و       شود بورة ارمني و سرگين كبوتر در ضماد مذكور بيفزايند و بيمار را بفرمايند كه بر پهلـو خـسبد                   

رياضت كند و ساعتي در حمام درآيد و چون ورم سر كند و بگشايد عالمتش آنكه قـشعريره و لـرزه در بـدن افتـد و       

ماده از جگر برآيد و بدان سبب در كبد سبكي پديد آيد پس ماده كه از جگر برآيد از چهار حال بيرون نباشد يـا بـه                           

شتر در ورم تقعيري افتد كه به سوي معده و امعا بگـشايد و يـا بـه ادرار بـول                     اسهال و يا به قي مندفع شود و اين بي         

خارج گردد و اين وقتي است كه ورم در محدب بود و به ناحيه گرده و مثانه بگشايد و يا ميل نمايد به جانب فـضاي                          
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ول و بـراز و قـي   شود و در اين صورت اندر بـ  جوف كه مابين ثرب و امعاست و آب استسقاي زقي در آن جا جمع مي     

اثري از ريم پديد نيايد مگر آن جا كه قدري از ماده بدين موضع گرايد و بعضي از آن به سوي معده و امعا يـا گـرده                            

برآيد اما هرگاه توجه در امعا يا گروه برآيد اما هرگاه توجه ماده به بتمامه جانب فضاي مذكور باشد و در بـول و بـراز                          

ين حالت استدالل بر انفجار ورم از حدوث قشعريره و خفت اعراض ورم و پـست شـدن                  چيزي از ريم ظاهر نشود در ا      

آماس توان كرد و ايضاً باالي معده كه جاي آن فضاست گراني انصباب ماده محسوس گردد و ماده كه در بول و بـراز                        

اشـد بالجملـه بعـد      برآيد اگر ريم سفيد بود دليل نضج تام باشد و اگر همچون دردي شراب بود نشان قـصور نـضج ب                    

انفجار نظر كنند اگر ريم از راه بول برآيد مدرات بدهند و شيرة تخم خيارين و تخم خربزه با شربت عنـاب و شـربت                         

خشخاش و شربت نيلوفر مفيد بود و همچنين جالبي از زوفا و بيخ كرفس و باديان و انيـسون و نبـات هـر واحـد از                           

 بهر امالـة ريـم بـه طريـق بـول            يوحنا بن سرافيون  حال دهند و به قول      اينها به حسب بقيه حرارت و تب و تقاضاي          

طبيخ هر واحد از حاشا و زوفا و پودينة نهري و قنطوريون و فراسيون نافع است و سـفوف طرخـشقوق كـه در قـول                          

ا بوعلي سينا بيايد بهر اين كار ستوده است و در صورت حرارت شيرجات مذكوره و دوايـي كـه در آن فانيـذ و كتيـر                         

البزور و شربت زوفا و حاشا در        است و در قول مسيحي خواهد آمد نافع بود و شيره بزور مدره با شربت بنفشه و بنادق                 

ماءاالصول دهند واگر ريم به طريق قي يا اسهال بيرون آيد مسهل خفيـف دهنـد ماننـد خيارشـنبر و شيرخـشت و                        

اگر به فضاي جوف شكم رو نهد به عالج استسقاي زقـي            هاي مناسبه بعده شير خر با شكر طبرزد و            ترنجبين با عرق  

تدارك كنند و اين صعب و اعسرست و بعد ادرار با تليين تدبيرالتحام جراحت نمايند و هر بامداد ماءالعسل يا جالب                     

شكر يا ماءالشعير به جالب يا به عسل يا سكنجبين ساده به حسب حرارت و عدم آن بياشامند و بعد دو ساعت دواي            

االخوين و كهرباي مخلوط به ادويه مبدرق و موصل آن به جگر چون تخم كاسـني                  م قروح جوف مثل كندر و دم      ملح

و تخم كرفس و مانند آن به سكنجبين يا ماءالعسل بدهند و اين دو نيـز ملحـم اسـت مـصطكي تخـم كاسـني گـل                            

ال كوفتـه بيختـه دو مثقـال بـا          االخوين طباشير گل سرخ هر يـك دو مثقـ           مختوم يا ارمني هر يك مثقالي كندر دم       

سكنجبين يا ماءالعسل يا جالب دهند و ايضاً تضميد كبد به قوابض مقويه جگر مثل صندل و بارتنـگ و مـصطكي و                       
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ريوند و لك بايد كرد و جهت حفظ قوت اشياي خوشبو و قابض چون عود و زعفران و ماننـد آن از اشـربه و اطليـه و                          

ذاي لطيف مثل ماهي صخري و حسوء معمول از مغز نـان ميـده و روغـن بـادام و                    ادهان موافقه استعمال نمايند و غ     

برشت و گوشت طيور مالئم دهند و شير مطبوخ به قند و اطرية كه آرد هاله يـا بعـضي رشـته                        شكر و مثل بيضه نيم    

يله و هنگامي كه  نويسد كه در ابتداي دب       بوعلي سينا مي   اقوال اطبا گويند موافق بود و براي تقويت چوزة مرغ مناسب          

جمع شدن ماده ورم حار معلوم شود رادعات از اضمده به اعتدال و اطليه استعمال بايد كرد و ماءالشعير و سكنجبين                     

بنوشانند و اگر حال مريض فصد را واجب كند فصد باسليق كنند و يا حجامت موضعي كه از جگر متصل پشت است                      

 شدن چاره نباشد بايد كه استعجال به انضاج و تفتيح نمايند و بالضرور              و گاهي احتياج به اسهال افتد و چون از جمع         

اعانت به تقطيع و تلطيف كنند بهر آنكه اخالط غليظ در مثل اين اورام كه عضو آن را تشرب نمايد ضرور بـود و دوا                         

ـ            ه مفتحـات قويـه   ملين نيز بايد تا كه خلط را مستعد تحليل كند و چون نضج ظاهر گردد و منفجر نشود اعانت آن ب

شرباً و ضماداً بايد كرد بعده اعانت طبيعت بر دفع ماده نمايند اگر محتاج به معونت باشد و نظر به سوي جهت ميـل                        

ماده كنند و مسهل و مدر حسب ميالن آن به عمل آرند و ادرار به چيزي قوي حاد نكنند كه مورث تقرح شانه گردد      

ريم به سوي آن بنفسه يا به دواي مدر واجب است و چون منفجر گـردد و                 چه حفظ شانه در اين علت و عند انفجار          

ريم مندفع شود احتياج به غسل بقاياي ريم به مثل ماءالعسل و مانند آن افتد بعده حاجت به دواي مدمل قرحه بود                      

 دو امـر باشـد      و اگر قوت احتمال اسهال كند در آن معونت بسيار بر ادمال باشد اگر مفرط نبود و احتياج اسـهال بـه                     

يكي قبل از انفجار براي تقليل ماده و تخفيف بر طبيعت و دوم بعد از انفجار يا نزد قرب انفجـار و تمـام نـضج چـون                            

ترست و دبيله در جانب تقعيرست و از ادويه كه اسهال بدان قبل انفجار بـر سـبيل                    بدانند كه ماده به سوي امعا مائل      

 ترنجبين و شيرخشت و خيارشنبر و شكر سرخ و مانند آن در آب لبالب               معونت طبيعت براي تخفيف كنند نوشيدن     

تر از اين طبيخ بزور و اصول است كه در آن غافث جوشانيده و تـرنجبين و شيرخـشت و              و كاسني است و اندك قوي     

ا هاي خفيـف معـروف اسـت و امـ           كنند و از حقنه     كرده باشند و گاهي در آن صبر و افسنتين داخل مي            امثال آن حل  

مسهالت كه بعد نضج دهند و ايضاً اعانت بر نضج و بر تفجير نمايند اين است كـه در طبـيخ اصـول و غافـث روغـن                            
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خسك چهار درم يا روغن زنبق دو درم با نيم اوقيه شكر و نيم اوقيه خيارشنبر بنوشانند و اما اگر ماده طـرف حدبـه                         

فيف در ابتداي امر و قبل نضج و اما نزد نضج بايـد كـه               باشد مسهالت استعمال نبايد كرد مگر بر سبيل معونت و تخ          

 ادويه مشروبه معين بـر انـضاج        و اما تر استعمال كنند      تر گردد قوي    مدرات مذكور بر ترتيب آن هر قدر كه نضج زياده         

العشر و مثل ماءاالصول به مـويز و انجيـر و پرسياوشـان و حلبـه بـه روغـن بـادام                       مثل شير خر به شكر سرخ يا سكر       

تر از اين باشد در آن خرما داخل كننـد و بـر نهـار                 يرين يا تلخ و روغن حلبه يا روغن حسك است و اگر اراده قوي             ش

طبيخ جعده و شربت زوفاي قوي بنوشند و عسل مصفي كف گرفته و انجيـر و ماءالعـسل در ماءالـشعير بخورنـد يـا                         

ه يك درم و در سه اوقيه شير خـر بـا شـكر              بگيرند طرخشقوق خشك يك درم و تخم مرو يك درم و نيم و آرد حلب              

بخورند و ادويه كه در آن تفتيح و تلطيف و ايضاً تقويت باشد مثل افسنتين و زعفران و سـنبل و بـيخ فاوانيـا و بـيخ                            

الفقد و عصارة غافث و بـيخ قنطوريـون و از ادهـان روغـن نـاردين و روغـن شـجر                        حاشا و بيخ فوه و مصطكي و حب       

الملك و بابونه  اضمده معين مثل ضماداتي است كه در آن آرد و اكليل        و اما   استعمال نمايند   مصطكي و روغن سوسن     

و بيخ سوسن و پودينه و بيخ خطمي و انجير و مويز و خمير و پياز بريان و روغن تخم كتان باشد و اگـر حاجـت بـه                             

لبطم و زفت و دقـاق كنـدر و ماننـد آن            ا  تر از اين افتد ضماد از آرد جو و بورق و سرگين كبوتر و پودينه و علك                  قوي

استعمال كنند و بايد كه چون احساس به نضج كنند بر جگر خواب نمايند و مداومت استحمام به آب گـرم سـازند و                        

گاهي احتياج به رياضت و رفتار بود اگر ممكن باشد و چون منفجر گردد و واجب است خوردن چيـزي كـه غـسل و                         

و آنچه حسب ميل ريم به اسهال و يا به ادرار هنگام احتياج به آنها بنوشند عقـب آن                   تنقيه آن نمايد مثل ماءالعسل      

حمام نمايند و يا چيزي از آن به ماءالعسل بياميزند و واجب نيست كه مدرات بسيار قوي بنوشانند و در مجاري بول                      

اند صواب آن است كه بـه اغذيـه         نكايت آرد و اگر اتفاق آن افتد كه ريم قرحه كند يا ضرر به مجاري بول و شانه رس                  

كه در آن جال به غيرلذع بلكه تغريه باشد مثل ماءالعسل مطبوخ به طبخ معتدل كه در آن قدري نشاسته و بيـضه و                        

 واجب است كه تدبير او به تدبير قـروح اعـضاي            و بالجمله روغن گل آميزند و ايضاً مثل خبازي بخندروس غذا سازند           

 قروح كليه واجب بود و چون تنقيه تام يابد بايد كه هر صباح ماءالـشعير و سـكنجبين                   باطني كنند بر طريقي كه در     
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االخوين يك يك مثقال و تخم كاسني و تخم كرفس و مـصطكي هـر                 بنوشانند و چون دو ساعت بگذرد از كندر و دم         

بـه غـذا نماينـد و       واحد يك مثقال سفوف ساخته به سكنجبين يا جالب يا ماءالعسل بدهند و بعـد از آن تقويـت او                     

معالجة قرحة او بدانچه در قروح كليه خواهد آمد بايد كرد و چون ريم در فضاي جـوف افتـد در هنگـام ناچـار جلـد                           

نزديك كنج ران ايمن بشكافند و عضله آن جا را يك سو بكشند تا آنكه صفاق داخل مسمي باريطـارون ظـاهر شـود                        

 شكم را به دست غمز كنند تا مده از آن بيفـشارد و بـه انبوبـه سـائل                    بعده در آن سوراخ كنند و در آن انبوبه نهند و          

 بايـد كـه     و اما اغذيه  شود تا آنكه نقاي تام حاصل گردد و بعد از آن به مراهم مدمله عالج نمايند تا آنكه صحت يابد                     

 مفتحه كه مـذكور     در ابتدا تلطيف غذا استعمال كنند و بركشك شعير و به سكنجبين اقتصار نمايند بعد از آن اغذية                 

هاي ملين استعمال نمايند و چون منفجر و پاك گردد احتياج به غـذاي مقـوي                  برشت و حريره    شد و زردي بيضه نيم    

برشت و ماننـد آن و        افتد مثل ماءاللحم و لحوم حمالن و جدي و طيور نرم و شورباي آنها به ابازير و زردي بيضة نيم                   

 گويد كه هرگاه امر ورم كبد مؤل بتقيح گردد اضـمدة كـه در               مجوسيد  اندك شراب و شمومات مقوي استعمال كنن      

عالج دبيله معده ذكر نمودم استعمال كنند و اين ضماد مفجر اورام است بگيرند حلبه تخم كتان تخـم مـر و خميـر                        

ك هـر  الملك بنفشه خش پياز نرگس هر كدام ده درم بيخ خطمي آرد شيلم گرد آسيا هر كدام هفت درم بابونه اكليل         

كدام پنج درم مصطكي دو درم سرگين كبوتر بورة ارمني هر كدام سه درم همه را باريك سائيده و روغـن خيـري و                        

روغن بنفشه كه در آن موم سرخ گداخته باشند به قدر حاجت آميخته و به طور مرهم ساخته ضماد نمايند و مريض                      

عسل و اين طبيخ نافع و منضج است حلبه تخم كتان هر            را ماءالشعير به عسل بدهند و آب انجير مطبوخ يا حلبه به             

يك ده درم انجير سفيد ده عدد پرسياوشان تخم خبازي تخم خطمي هر يك پنج درم پودينه قنطوريـون هـر يـك                        

چهاردرم زوفاي خشك فراسيون هر يك دو درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا به يك رطل آيد صـاف نمـوده                        

عسل يا فانيذ ده درم و روغن بادام شيرين دو درم نيم گرم بنوشند و ايضاً شيرخر يا شير خـر يـا     چهار اوقيه از آن با      

گرم بياشـامند و بايـد كـه     شير بز چهار اوقيه به اندك تخم مرو و حلبه و تخم كتان كوفته هر واحد يك نيم درم نيم            

اشا و پودينه و زوفا و بيخ كرفس و باديان و           جذب ماده به ناحيه گرده و شانه نمايند به اشياي مدر بول مثل طبيخ ح              
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دوقو به عسل اگر تب نباشد واال تخم خربزه و خيارين و مغز تخم كدو هر واحد پنج درم نشاسته كتيرا صـمغ عربـي              

السوس دو درم كوفته بيخته سه درم از آن صبح بـه شـربت بنفـشه يـا جـالب يـا شـربت                          هر واحد يك نيم درم رب     

ن به شب دهند و اغتذا به اغذيه لين مثل مزوره چغنـدر و اسـفاناخ و خبـازي و قطـف بـه                        خشخاش بدهند و مثل آ    

روغن بادام سازند و حريرة معمول از مغز نان سميد به روغن بادام و فانيذ يا شكر و ماءالشعير به شكر نـافع اسـت و                          

 شـود و ريـم بـه ناحيـة كليـه و      برشت و شورباي كله پايچه حمالن و ماهي هاربا بدهند و چون ورم منفجر      بيضة نيم 

مثانه رو آورد و به بول خارج گردد قرص خشخاش به شربت خشخاش يا شـربت عنـاب يـا شـربت نيلـوفر بدهنـد و                      

تغذيه به اغذية مذكوره از حريره و غيره نمايند و چون ريم به ناحية امعا ميل كنـد و بـا بـراز بيـرون آيـد از تليـين                              

برشـت و حريـره از       كن بود قصد تعديل آن نمايند و تغذية مريض به بيـضة نـيم             طبيعت و تجفيف حذر كنند و تا مم       

مغز نان ميده به شير مصفي از مائيت بدون شكر ساخته و حساء معمول از برنج و نشاسته سازند و اگر ماده در ميان                        

ه اگر در كبد خـراج       گويد ك  مسيحيصفاق و امعا جمع شود بايد كه نزديك بن ران بشكافند و ريم از آن جا بردارند                  

شود و استعمال ادوية مفجر واجب كند ضماد از آرد جو و انجير مطبوخ و نطرون و سـرگين كبـوتر سـازند و انجيـر                          

خشك و عسل مطبوخ به زوفاي خشك و پودينه و ماءالشعير و آب آرد غيرمطبوخ به عـسل بنوشـند و اشـياي مـدر                         

عمال نمايند و دواي طرخشقوق با شير خر يا شير بز كـه همـان               بول مثل طبيخ حاشا و زوفا يا مطبوخ فراسيون است         

ساعت دوشيده باشند با سه درم شكر بخورند و نسخة دواي مذكور همĤن است كه در قول بوعلي سينا گذشت و اگر                      

طبع قبض باشد به حب صبر و به حقنه تليين نمايند و اگر ريم منفجر گردد و به سوي مثانه ميل كنـد دوايـي كـه                           

مثانه و گرده قبل از رسيدن اذيت به اين ماده كند بخورند و آن اين است مغز تخـم خربـزه مغـز تخـم خيـار                           حفظ  

السوس كتيرا فانيذ و اغذية لين معتدل مثل ماءالعسل كه در آن قدري از نشاسته و شير كه مائيت آن دور كرده  اصل

 كوچك و گوشت طير مالئم و طال شيرين خورنـد           باشند و زردي بيضه و اسفاناخ پخته و ماءالشعير و ماهي رضراضي           

و اگر ماده به سوي شكم و امعا ميل كند اغذيه كه طبع قبض نكنند و نه اسهال بسيار آرند مثل بيـضه تـازه همـان                           

 گويد ريم كه در كبد جمع شود يا ماده غليظ باشـد             طبريوقت جوشانيده و شير مطبوخ و حريره معتدل بايد خورد           
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ع گردد و رگ زير غشاي موضوع بر عضله و فوق غشاي مابين جلد و ميان او بشكافد و براي مـده                      كه در عروق مجتم   

دو دعا باشد مسمي به دبيله و اين كلمه فارسي است و معني او دو كيسه باشد براي مده چون ماده بـه سـوي جگـر      

يلـه نامنـد و چـون ايـن         زير غشاي كه بر آن پوشيده است و فوق غشاي تحت صفاق كه در پهلوست نصب گـردد دب                  

دبيله بشكافد يا ريم او كثرت پذيرد آن به حس ظاهر شود و اين نوع را از خارج به آهن بگشايند تا مريض سالم ماند 

بهر آنكه مده ميان غشاي موضوع بر كبد و ميان صفاق است پس هرگاه بگشايند ريم خـارج شـود و مـريض صـحت                 

اسهال ممكن نيست و گـاهي ريـم در موضـعي كـه آب استـسقا در آن جمـع                    يابد و استخراج اين به ادرار بول و به          

پذيرد و فوق غشاي كه بر شكم است همه مندفع گردد پس نزديـك بـن ران در طـول                      ريزد و كثرت مي     شود مي   مي

تر باشد و اما مده كه عروق كبد و در لحم او جمع شـود از خـارج شـق                      بگشايند چون بر غشا و اسفل عضو بود صالح        

د و هرگاه شق نمايند احتياج به شق كبد افتد و انسان در شق كبد زنده نماند و بعضي اوائل در اين قول مطلـق                         كنن

اند كه تولد دبيله در عمق كبد و لحم او ممكن نيست پس واجب است كه طبيب در اين جا تامـل بـه استـسقا                            گفته

د در هر موضع كه باشد اين است كه اگر ريم مده            نمايد و موضع شك در آن نگذارد و اما كيفيت استخراج مده از كب             

دبيله باشد بشكافند چون اخراج آن دشوار باشد واال به اسهال از اشياي منقي مجاري برآرنـد و اگـر در حدبـه كبـد                         

باشد تخم كرفس بستاني و فطراساليون و دوقو هر واحد يك درم همه را كوفته در صره بسته بعده اين صره بگيرنـد                       

خم خيارين و خربزه مقشر مدقوق اندازند و مـريض بـر نهـار دو درم از آن بخـورد و بعـد از آن سـكنجبين                 و بر آن ت   

عسلي از پانزده درم تا بيست درم بنوشند كه اين مده را از كبد و عروق آن به طريق بـول بـه انـدك سـعي و اقـرب                              

كه يا به سكنجبين مذكور بعد از آنكه در آن          زمان پاك كند و اگر مده در تقعير باشد مريض را اين سفوف به ماءالفوا              

سه طسوج سقمونياي مشوي در سيب خوشبو و يك نيم دانگ تربد و يك نيم دانگ افسنتين ماليـده باشـند چـون                       

قوت عليل احتمال نمايد تنقيه كبد به سرعت از اين تدبير گردد و ابوماهر ابن سيار مقالـه بـراي ابويوسـف مرقـدي                        

شود مگر بعـد خـروج قـيح و مـده مثـل               ان نموده كه صالبت در كبد نزد اورام حار حادث نمي          ترتيب داد و در آن بي     

صالبت اصول دماميله يا مثل صالبت اصول خراجات نزديك خروج مده و صحت آن اال ورم صلب سوداوي و اين قول              
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ي كرد و مـريض شـفا       بعيد از قبول نيست و ديد شخصي را كه در كبد او مده محتقن بود پس مده و خلط زنگاري ق                    

يافت و اگر اين در حقيقت باشد پس شك نيست كه آن رجوع به معده نمود در عروقي كه كيلوس بـه سـوي جگـر                          

كنند كبد را نزديك اجتماع       گردد و از آنچه ضماد مي       شود و در عروقي كه غذا از جگر به سوي معده وارد مي              نافذ مي 

 عدد و مر پنج درم و صـبر سـقوطري دو درم و گـل سـرخ دو درم و                     مده در آن اين است كه بگيرند انجير سفيد ده         

فوفل يك درم و سائيده موم روغن از روغن قسط بسازند و اين ادويه بر آن انداخته مخلوط كنند و بر پارچه ماليـده                        

ز بيـرون   نويسد كه در آن جا كه ماده به نواحي روده ميل كند و با برا                 مي شفاءاالسقام و   صاحب خالصه بر جگر نهند    

آيد اين قرص سودمندست گل سرخ مغز تخم خيار مغز تخم خربزه هركدام چهار درم نشاسته كتيرا صمغ عربي گل                    

الطيـب مـصطكي      السوس تخم كاسني هر كدام يك درم سنبل         ارمني طباشير هركدام دو درم باديان تخم كرفس رب        

 و يكي از آن بدهند پس از آن آبـي كـه انـدر آن                هركدام نيم درم كوفته بيخته اقراص سازند هر يك به وزن دو درم            

عناب ده دانه انجير سفيد پنج دانه پرسياوشان يك درم گل بنفشه دو درم گل نيلوفر دو درم تخم خـشخاش سـفيد                       

دو درم جوشانيده صاف نموده با شكر شيرين ساخته باشند بدهند و غذا كه در قول مجوسـي گذشـت بدهنـد و بـر                         

د تا مريض به انحالل قوت هالك نگردد و تضميد كبد از خارج به سـك و رامـك و كنـدر و                       جگر قوابض ضماد نماين   

  الزريره به آب سيب و آس و آب سفرجل نيز مفيدست  سعد و سنبل و مصطكي و قصب

  تبثر كبد

 از بثوري كه بر سطح جگر پيدا شود و اين علت كمتر حادث گردد بهر آنكه سطح كبد به غشاي صـلب                        است عبارت

كننـد و عروقـي كـه در آن اسـت       پس فضول كمتر در آن نفوذ مـي    است  و حدبة كبد نيز صلب      است ق پوشيده ضعي

نمايـد و از ايـن        پس فضول در آن لبث نمـي        است كنند به سوي كليه و در كليه قوت جذب قوي           فضول را جذب مي   

كه آن را كيفيت حادهـة حريفـه   ي صفراوي رقيق حاد بود و يا مائيت  سببش ماده  و استجهت اين علت نادرالوقوع

لذاعه به سبب طول او در جگر عارض شود و عالمتش اينست كه مريض حرفت و التهاب دائم در موضع جگر دريابد                      

و گاهي به سبب مجاورت و ترشح ماده بر جلد محاذي كبد نيز بثور ظاهر شود يا رنـگ آن متغيـر گـردد و معـذلك                           
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طش شديد و لهيب باشد و رنگ او به حمرت متغير گردد و گاهي چشم سـرخ                 قارورة احمر ناصع بود و گاهي با آن ع        

شود و گاهي قشعريره و لرزه افتد و ديگر عالمات سوءمزاج حار كبد پديد آيد و هرگاه اين بثور در عمق باشد بـا وي                         

و ماءالشعير   فصد باسليق نمايند و خون به حسب قوت برآرند           عالجتب مطبقه و اسهال غسالي يا صديدي منتن بود          

الثعلب مروق پخته باشند با سكنجبين ساده مدام بنوشند و تضميد كبد بـه ايـن ضـماد نماينـد آب                       كه در آب عنب   

الثعلب آب برگ اسپغول آب برگ بارتنگ هر واحد ده درم روغن گل ثلث او سركهة تازه سه درم آب گل سـرخ                         عنب

اخته پارچه بدان تر كرده دائم بر جگر دارند كه استعمال ايـن             ده درم با هم آميخته نيكو برهم زنند و بر برف سرد س            

ضماد با فصد و پرهيز و شرب ماءالشعير به اندك سعي اين علت را زائل كنـد و بـه سـماقيه و حـصرميه و رمانيـه و                             

حماضية مبرده غذا سازند و در بعض اوقات اين شربت معروف به شربت عاصم كه شخصي از حرانيان براي ماشـراي                     

ده و كبد و سائر اعضاي باطني تركيب داده بنوشند ترشي ترنج پنجاه درم آب غوره صد درم سركة تند كهنه صد                      مع

درم پوست پنج كاسني باقه كشوث بغدادي كف برگ كاسني صحرائي خشك و تر كف يا باقة ريونـد چينـي خـالص                 

موده آب سيب ميخوش مطبـوخ مـصفي        هاي مذكور بجوشانند تا ادوية مهرا گردد پس صاف ن          سه درم همه را در آب     

مساوي آن بياميزند و شكر طبرزد به قدر حاجت بر آن انداخته به قوام سكنجبين آرند و شربت گـذر كـه در آن آب                         

 و هرچه در     است  نيز براي بثور كبد و جدري و ماشرا كه در اعضاي داخل حادث شود مجرب                است فواكه ترش داخل  

رطب و حار يابس مادي از اسهال و ادرار و تبريد كبد به اشـربه و اغذيـه و اطليـة                     عالج امراض جگر از سوءمزاج حار       

  مبرده مذكور شد حسب حاجت به كار برند

 خفقة كبد

 از اطبـاي مـصر آن را        اي   طائفـه   اسـت   از حركت اختالجـي كـه در جگـر افتـد و ايـن علـت غريـب                   است عبارت

 در رگ بـزرگ از   اسـت دانند و سـببش وقـوع سـده    او نميشناسند و حدوث او در بالد عجم بسيارست ليكن نام        مي

 از شـعب اجـوف و عالمـتش آن          تـر   الكبد منشعب شده و در جگر منتشر گشته و يا در شعبة بزرگ             عروقي كه از باب   

 و  كنـد   است كه در بعض اوقات جگر اضطراب نمايد و به حركت اختالجي حركت كند گويا كه قـارع آن را قـرع مـي                       
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ديد تمددي در جگر پديد آيد و مريض دست خود بر جگر نهد و اين حالت لحظه ثابت بماند پس                    گاهي به آن الم ش    

زائل شود و هنگام زوال آن خفت در درد و تمدد ظاهر شود و بيمار ارتفاع بخار حار به سوي سر خود دريابد و اكثـر                          

ح سدة جگر سكنجبين بزوري كه در آن  براي تفتيعالجتابع او اغما بود و گاهي بر پيشاني عرق آيد به اندك تشنگي 

ماميران و زعفران و ريوند و مانند آن مفتحات مناسبه باشند بدهند و ادوية منقي خلط مثل اذخر و تخـم كـشوث و                        

 و   اسـت  اقحوان و شاهتره و افسنتين و غافث به كار برند و شربت دينار و اخراج مادة مسدده به مـسهالت نيـز نـافع                       

ر شد حسب حاجت استعمال نمايند و گويند كه اگر اذخر و تخم كشوث و غيره كه مـذكور            آنچه در سدد كبد مسطو    

شد باريك سائيده بپزند تا مهرا شود و بر جگر ضماد نمايند مفيد بود و اگر آب او بنوشند و به ثفـل او ضـماد كننـد                            

ند و جهـت تفتـيح سـده و         نويسند كه اول فصد باسليق و يا ابطـي راسـت گـشاي              ميبعضي متأخرين   االثر گردد     قوي

الثعلب و گالب هر يك پنج توله بنوشانند تا چهار روز و روز پـنجم                 سكنجبين بزوري سه توله در عرق كاسني و عنب        

رگ اسليم راست زنند و جهت تفتـيح سـده و نـضج مـواد ايـن مطبـوع دهنـد تخـم شـاهتره و كاسـني و قـرطم و                    

ن دقيق افسنتين تخم كشوث اذخر ماميران چيني انيسون هريك          الثعلب و تخم خربزه هر يك نه ماشه قنطوريو          عنب

چهار ماشه بيخ كرفس هفت ماشه مويز منقي دو توله گلقند چهار توله سنكجبين بزوري راقم سه تولـه و غـذا قليـة           

ي مـسهله مثـل    شلجمي و زردكي و فجلي با نان تنوري دهند بعد پنج شش روز تنقيه نمايند به اضـافه بعـض اشـيا      

نا در شير بز مدبر كرده يك نيم توله پوست هليلة زرد هليلة سياه هر يك يك توله ريوند خطائي نه ماشه آلو                       برگ س 

هفت عدد خيارشنبر ترنجبين هر يك هفت توله شيرخشت پنج توله شربت الهي علويخان چهـار تولـه روغـن بـادام                      

و مكوه قناعت كنند و دقت دوپهـر نخـوداب          هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند و به جاي آب بر عرق كاسني و گالب               

بچة بز دهند و وقت شام نان خشكار با شورباي بچة مرغ كه قرطم و صعتر و بسفائج و چند شاخ پودنية سـبز در آن                          

افتاده باشد ثريد نموده تناول نمايند و صبح اين تبريد دهند طباشير و گرد سماق و الجورد مغـسول هـر يـك يـك                         

 حبه در مرباي آمله دو عدد از عرق بيدمشك شسته آميخته ورق نقره يك عدد پيچيـده اول                   ماشه جواهرمهره چهار  

بخورانند بعده شيرة تخم كاسني و خيارين و گوكهرو هر يك نه ماشه االيچي كالن چهار عدد زرشـك چهـار ماشـه                       
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ك و گالب و كاسني     گاؤزبان پنج ماشه در عرق صندل و فواكه و زرشك و بيدمش             لعاب ريشة خطمي سه ماشه و گل        

هر يك چهار توله برآورده شربت بزوري معتدل و سيب هر يك دو توله داخل كرده تخم فرنجمشك نه ماشه پاشيده                     

و غذا به دستور و يا پالؤ بچة قاز به مرباي شلجم بدهند و به همين نمط سه چهار مسهل داده جهـت تعـديل مـزاج                           

طبـري  مرواريد علويخان با عرق چـوب چينـي و عـرق زردك دهنـد              جگر و تقويت و تفتيح مانعي مادة سدة خميرة          

گويد كه اگر مانعي از اعراض نباشد صاحب او را اين شربت بنوشانند ريوند چيني يك درم ماميران يك درم زعفـران                      

تخـم  و دو دانگ همه را نيم كوفته در پارچه صره بندند بعده بگيرند بيخ كبر و پوست او و بيخ باديان و پوست آن و                          

كرفس و در سركه جوشانيده صاف نموده به شكر طبرزد شيرين كرده بر نهار بنوشند و تضميد كبد بـه ايـن ضـماد                        

نمايند آب كرفس آب فطراساليون سركه با هم آميخته پارچه بدان آلوده بـر جگـر نهنـد و اگـر حاجـت افتـد فـصد                           

اج او احتمال نمايد بادام تلخ و پسته بـه شـكر طبـرزد              باسليق نمايند و غذا  بزيرباج مزورة نه غير آن سازند و اگر مز             

بخورانند و به صورت احتمال مزاج او شراب صاف بپوشانند و در طعام او كرفس و شبت و ماننـد آن مفتحـات سـدد                         

كنند و در اين علت تساهل ننمايند كه آن غشي و حالت شبيه به ماليخوليا پيدا  كند پس كبد او ورم كنـد و                           داخل  

مرض او طول نمايد و از آن به صعوبت شديد صحت يابد و از افراط حرارت مزاج او با وجـود ايـن سـده حـذر                           يا هم   

كنند كه در ادوار حميات و لبث و حركت آن مختلف گردد و اكثر طبيب غيرماهر در آن غلطـي كنـد و در معالجـة                          

  حال او فاسد نمايد 

  حصات كبد

گردد و سبب تولد آن در مبحث حـصات كليـه             اعضاي ديگر متولد مي   گاه سنگريزه در جگر پيدا شود چنانكه در         

گفته آيد و عالمتش آن است كه مدام بيمار در آخر هضم قي كند و خلش و درد در جگـر بـدون ورم و صـالبت آن                            

الزم بود و گاه باشد كه در بعض اجزاي جگر كه در آن امكان حصات متمكن باشد صالبت محسوس گـردد و گـاهي                        

 بـه ادويـة مفتـت       عالجشود و ايضاً هرگاه فصد باسليق ايمن وسيع گشايند زيرخون ريگ دريابند               ول يافته   ريگ در ب  

 گويد كه عالجـش     طبريحصات بشكنند و بمدرات بيرون آرند چنانچه در عالج حصات كليه و مثانه مذكور گردد و                 



134 

 

ر از آن مانعي نباشد و اين سفوف بدهنـد          پرهيز از اطعمه ردي غليظ و اصالح مزاج خون اوست و فصد و اسهال او اگ               

القلت ريوند هر واحد يك درم حجراليهـود زيتـوني دو درم زجـاج صـافي                 پرسياوشان خارخسك هر يك دو درم حب      

محرق به احراق بليغ كه در آب اشخار بمرات سرد كرده باشند و خاكستر عقارب هر واحد يك درم مغز تخم بادرنگ                      

ه هر يك ده درم همه را سفوف كرده يكبار به ميفختج و يك مرتبه به شـربت انجيـر و              مغز تخم خيار مغز تخم خربز     

يك بار به شراب بدهند و شراب به حسب مزاج او باشد اگر بارد مزاج بود كهنه و اگر حار مزاج باشد معتـدل بايـد و                           

ل كنند چيزي را كـه در جگـر   تضميد كبد از خارج به سرگين كبوتر و زراوند طويل نيز بايد كرد كه اين هر دو تحلي         

هـاي حـشايش بـر آن         باشد مگر آنكه از استعمال اين مانع از اعراض باشد و حمـام و آب گـرم و آبـزن و نطـول آب                       

كنند و گويند كه رگ باسليق يا ابطي راست گشايند و             استعمال نمايند چنانچه در حصات كليه و مثانه استعمال مي         

 خورانيده قي كنانند و مفتتات حصات كه در سنگ گـرده و مثانـه بيايـد بـه                   به فاصلة سه چهار گهري شورباي مرغ      

اضافة مقويات جگر به حسب حاجت گرفته با سكنجبين بزوري اصولي ريوندي علويخان دهند و اين مطبوخ مختـرع        

 قنطوريون  الصبغ تخم انجره بادرنجبويه انگور شغال هر يك نه ماشه           راقم در تفتيت و اخراج به غايت مفيدست و فوه         

الثلعب و خارخسك و خارشتر       گاؤزبان زراوند مدحرج هر يك سه ماشه در عرق عنب           دقيق هفت ماشه گل بابونه گل       

  هر يك پاو آثار بجوشانند كه سوم حصه بماند ماليده و صاف نموده شربت انناس چار توله داخل كرده بنوشانند

  صغر كبد

ل گرده كوچك بود و تابع صفرا و اين امر باشد كه چون انسان غـذا                در بعضي مردم جگر خرد باشد چنانچه گاهي مث        

به قدر حاجت بخورد جگر وسعت آن نكند و معده آنچه به سوي آن فرستد در جگر نگنجد و آن سدد و الـم تقليـل                          

 ممد و حادث كند و قوت كبد را در افعال او سست گرداند به سبب انضغاط قوت فاعلة آن تحت قوت منفعل وارد بـر     

پذير و گاهي از اين درب و اخـتالف لـزوم نمايـد بهتـر                 آن پس احوال هضم و جذب و امساك و تمييز و دفع اختالل            

آنكه صفوت اكثر كيلوس به سوي جگر منجذب نشود و عالمتش آن است كه داللت كند بر آن حدوث سده به كبـد                       

يف گردد بنابر حاجت او به كثـرت غـذا و ضـعف    المقدار بر آن ثقل آرد و بدن ضع و نفخ و رياح بسيار و غذاي معتدل  
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هـا بـر آن گـواهي       هضم دوام كند و حدوث سدد و اورام كثرت نمايد و كوتاهي انگشتان در اصل خلقت و باريك رگ                  

شـد پـس جـالينوس        يافت و شيء معتدبه به سوي آن صاعد نمـي           دهد و شخصي بود كه بدن او از طعام تازگي نمي          

 و تدبير آن نمود و ايضاً از داليل صغر كبد و ضـيق آن ايـن                  است غر كبد و ضيق مجاري    دريافت كه اين ممنوع به ص     

است كه انسان در آخر هضم طعام ثقل و تمدد در ناحية كبد احساس نمايد و اگر در تناول غذا از عادت خود انـدك                         

يابـد و بـدن ايـشان الجـرم         بيفزايد متواتر بمرات سرفه آيد و هرگاه آب سرد بنوشد در موضع كبد و ضغطه و الم در                 

الدم به رنگ مائل به زردي و سفيدي بود و اگر غذا به مقداري خورند كه كبد وسعت صـفوت كيلـوس آن غـذا                          قليل

 تدبيرعالج  دارد هزال بدن و فتور قوي و ضعيف حواس و عجز از افعال پديد آيد و اكثر از ايشان به دق هالك شوند                        

برشت و گوشـت بچـة مـرغ و          النفوذست چون زردة بيضة نيم      لحجم كثيرالغذا سريع  ا  اين كسان مداوات به اغذية قليل     

الفـساد و بايـد كـه غـذا      حلوان و تيهو و كبك و دراج و نان جيدالصنعت از گندم خوب و فربه پاك از شـوائب سـريع                

 غـذاي او قليـل بـود        متفرق در مرات اندك اندك تناول نمايند و از فواكه و بقول و امثال آن از آنچه حجم او كثير و                    

گاهي جهت محافظت ادوية مدر و مسهل منقي كبد و ملطف مفتح استعمال نماينـد مثـل تخـم                    اجتناب كنند و گاه   

كاسني و پرسياوشان و تخم كشوث و تخم كرفس و شربت بزوري و ماءاالصول و ايارج فيقرا و ماننـد آنكـه در عـالج           

انسان با وجود صغر كبد موجود باشد بـه تـرك معالجـه بـاك        گويد كه اگر صحت        مي طبريسدد كبد مسطور شد و      

نيست و حفظ او بر حالي كه باشد بايد كرد و اگر الم و ايذا به صغر كبد دريابد و با وي صحت او نباشد طبيب را بايد       

عـام و   كه معالجة او به عالج ناقهين نمايد و به تدبير منعش اعني به ماكل و مشروب و اين چنان باشد كـه مقـدار ط                        

شراب او به حسب احتمال كبد نمايد و تجويد مضغ او نيز كند و به حسب مزاج كيفيت و كميت او اختيار نماينـد و                         

عادت حسن هضم و جودت او بر آن محفوظ دارد و از تخمه حذر كند و بقراط ذكر كرده كسي كه جگـر او كوچـك                          

 گفته چند كس را ديدم كـه جگرهـاي ايـشان            جالينوس ها تواتر كنند اختناق او را حادث شود و          باشد و بر آن تخمه    

الدم ايشان را عارض شد و غرض آنهـا از ذكـر              خرد بودند و در مĤكل و مشرب اسراف نمودند پس فسخ عروق و قذف             

 كـه تقليـل      اسـت  امثال اين كالم آن است كه متعلم بر اين آگاهي يابد كه هر كه را جگر كوچك باشـد او را واجـب                      
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 و ميل تدبير او به غذائي كنند كه خون صاف رقيق قليل پيدا كند و هر گاه فضول در جگـر او جمـع                         غذاي او نمايند  

آرند استعمال نكنند كه استـسقاي زقـي آرد و            شوند استفراغ به سهولت نمايند و ادوية حاده كه به سرعت ضعف مي            

گـردد و چـون رطوبـت         رطوبت مـي  رياضت براي ايشان متوسط غيرعنيف بايد بهر آنكه كبد صغير به سرعت محتاج              

انجامـد و بايـد كـه طبيـب رعايـت             گردد و به ذبول و سقوط اشتها مي         شود و اسهال دم غليظ حادث مي        كبد كم مي  

جميع اين اسباب بدارد و بهترين معالجه نزد خروج كبد صغير به سوي يكي از كيفيات از اعتدال خاص آن ضمادات                     

  مقوي آن مصلح مزاج مغير آن است 

  ءالقنيهسو

شـود تبـاه      عبارت است از رداءت خون جگر و اين وقتي باشد كه مزاج جگر فاسد شود و خون كه اندر آن متولد مـي                      

 كه فعل او را از توليد خون بر مجراي طبيعي قاصر كند و همچنان خون خـام و                    است گردد و سببش يا غلبة برودت     

 آن عاجز مانند و يا حرارت چنانچه در امراض حاره كه جگر را              فاسد بر سبيل تغذيه به اعضا رسد و اعضا نيز از احالة           

القنيه به سبب فـساد معـده و ضـعف آن             گرم گرداند و قوت او تحليل كند و از توليد خون صالح بازدارد و گاهي سوء               

 بـه   القنيه گاه باشد كه به سبب بند شدن خون معتاد مانند حيض و بواسير افتـد و گـاه                    حادث شود و گويند كه سوء     

سبب كثرت سيالن اينها باشد و گاهي به سبب صعود بخارات بد سوداوي افتد چنانچه در اصحاب ماليخولياي مراقي             

كـه مقـدم بـر استـسقا كنـد             گويد حالتي  مسيحيپديد آيد و گاهي به سبب تعفن هوا پديد آيد و به هالك رساند و                

جگر فاسد شود و ضعف بر آن مستولي گـردد اوالً            گويند كه چون حال      جرجاني و   شيخ و    است مسمي به فساد مزاج   

القنيه نامند و مخصوص به اسم فـساد و           حالي نزديك مستسقي پيدا شود كه آن مقدمة استسقا بود و اطبا آن را سوء              

 پس اوالً رنگ بدن و چهره بگردد و به سفيدي و زردي زند و به تهبج در پلـك و ردي دسـت و پـا ظـاهر                   است مزاج

مة بدن ورم كند تا آنكه مثل خمير گردد كه از انگشت فرو نشيند و فـساد در هـضم آن را الزم بـود                        گردد و گاهي ه   

گاهي اشتها زياده شود و قبض و لينت طبع به ترتيب نباشد گاهي اجابت نرم و گـاهي محكـم بـود و كـذلك حـال                           

 آيد و قراقر و رياح در شـكم         خوابي طول كند و بول و عرق اندك         خواب بود كه گاهي خواب مستغرق آيد و گاهي بي         



137 

 

كثرت نمايد و انتفاخ پوست شكم شدت كند و گاهي خصيه انتفاخ نمايد و چون ثبـره و قرحـه و جراحـت ايـشان را             

عارض شود اندمال او دشوار گردد بنابر فساد مزاج و در گوشت بن دندان حرارت و حكه و بثور به سبب تصاعد بخـار                        

 گردد و گاهي حالتي شبيه به سوءالقنيه به سبب اجتماع آب اندر ريه عـارض    فاسد عارض شود و بدن ثقيل و سست       

كنند كه تهـبج و انتفـاخ در چهـره            شود و سحنة صاحب او مثل سحنة مستسقي گردد و فرق ميان هر دو چنان مي               

نماينـد بـه    اصالح حـال جگـر      عالج  آنجا بيشتر بود و در باقي اعضاء تهبج معتدبه نبود و در سوءالقنيه چنين نباشد                

نوعي كه در استسقا مذكور گردد و عالج اين خفيت از عالج استسقاي لحمي بود بهر آنكـه در اينجـا سـبب ضـعيف       

باشد از ادويه نيز آنچه غيرقوي بود استعمال كنند و به زودي معالجه نمايند مجال استحكام ندهنـد كـه تعجيـل                        مي

شند و اول تدبير مانع تولد فضول نمايند و جهت تنقية بـدن             ك  انجامد پس مدت دراز مي      تمام به استسقاي لحمي مي    

 و ريوند و مانند آن بيفزاينـد و        تر از اين صلوب شود غاريقون       ايارج فيقرا چند دفعه به تفاريق دهند و اگر مسهل قوي          

ند و  شربت افسنتين مسهل و شربت دينار و شربت ورد و حب ريوند نيز مفيدست و بعد تنقية مفتحات و مدرات ده                    

شربت اصول و بزور و كشوث نافع بود و تقويت معده و كبـد بـه دواءالكـركم و دبيـدالورد و غيـره نماينـد و رياضـت                            

الثعلب و باديان و ساذج هندي        خصوص به مشي كنند و در هر حال از آب مطلقاً منع نمايند و به جاي آن عرق عنب                  

 مشروب عمـده تدابيرسـت و هـر گـاه اطـراف ورم گيـرد                و كاسني و بادرنجبويه حسب مزاج دهند و تقليل مأكول و          

النهضام مثل ماهي تـازه و البـان و سـمن و روغـن               احتراز به تبريد الزم دانند و از كثار غذا و تناول اغذية رطب بطي             

كنجد و حلواي نشاسته و قطايف و رشيديه اجتناب شديد نمايند و آنجا كه سبب سوءالقنيه احتباس خون حيض يـا       

باشد تا از مدرات حيض و ضمادات مخصوصة بواسير خون بگشايد و به فصد حاجت نيفتد بهتر باشد بهر آنكه                    بواسير  

 واال فصد صافن و يـا مـابض          است ضرورت قوي مزيد سبب و باعث ضعف و موجب آفات           اخراج خون در اين مرض بي     

فتحه و مدره كه در امـراض رحـم و          گشايند و جهت ادرار و گشادن خون مطبوخ پوست خيارشنبر و غيره از ادوية م              

گردد و حـسب حاجـت اسـتعمال نماينـد             چند تركيب نافع اين مرض مرقوم مي       اكنونمقعد خواهد آمد به كار برند       

 و همچنين باديـان      است الثعلب شيرة تخم كشوث شيرة باديان شيرة تخم كاسني با شربت بزوري معمول              شيرة عنب 
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وشانيده و گلقند داخل كرده و ايضاً براي سوءالقنيه كه اكثـر بـه سـبب ضـعف                  الثعلب ج   بيخ باديان بيخ كاسني عنب    

باشد در ابتال دارچيني باديان شكاعي دانة هيل در عرق افسنتين و گالب اگـر نباشـد در                    كبد از برودت و رطوبت مي     

ي عوض شكاعي باز    عرق باديان جوشانيده و صاف كرده و بنوشند و سه روز به عمل آرند بعده سه روز ديگر اذخر مك                   

سه روز ديگر به جاي او اسارون دهند باز سه روز عوض باديان پوست بيخ كرفس كنند پستر اگر خلط بلغمـي باشـد                

تنقيه به اين طور نمايند كه قرص باذريون كوفته به روغن بادام چـرب نمـوده بـه جـوارش نارمـشك سرشـته حـب                          

الثعلب پرسياوشان اسارون اذخرمكـي افـسنتين         بويه باديان عنب  ساخته به ورق نقره پيچيده فرو برند بااليش بادرنج        

رومي سناي مكي مويز سرخ جوشانيده صاف نموده فلوس خيارشنبر گلقند شـربت دينـار حـل كـرده روغـن بـادام                       

پاشيده بنوشند غذا نخودآب مرغ روز دوم از مسهل مصطكي عـود سـوده بـه آملـة مربـي سرشـته بخورنـد بـااليش                          

به گالب جوشانيده صاف كرده شربت افسنتين حل كرده بدهند بعد از آن همـين مطبـوخ همـراه                   دارچيني اسارون   

يكي از معاجين مثل دواءالكركم يا كاكالنج كبير يا جوارش دارچيني و غيره دهند و ايـضاً بـراي سـوءالقنيه و زردي                       

اسـني پرسياوشـان مـويز      رنگ و قلت خون قرص زرشك صغير به دواءالكركم صغير سرشته بخورند بـااليش تخـم ك                

منقي نبات جوشانيده بنوشند باز گلقند به جاي نبات باز گل سرخ به جاي گلقند و شربت دينار آميخته بدهنـد بـاز                       

الثعلب گل سرخ باديان مويز منقي پرسياوشان سناي يكـي جوشـانيده گلقنـد داخـل                  براي اسهال بلغم و صفرا عنب     

الثعلـب و كاسـني       الثعلـب بنفـشه مـويز منقـي بـه آب عنـب               كشوث عنـب   كرده دهند و اگر باديان بيخ باديان تخم       

جوشانيده گلقند ماليده صاف نموده بنوشند براي سوءالقنيه و اكثر امراض جگـر و درد پهلـو معمـول اسـتاد بـوده و                        

السوس مقشر باديان ريشة خطمـي در عـرق          الثعلب تخم كاسني اصل     همچنين براي سوءالقنيه و سرفه و زحير عنب       

الثعلب و عرق گاؤزبان جوش خفيـف داده شـربت بـزوري آميختـه تخـم ريحـان كنوچـه پاشـيده بدهنـد و در                            نبع

الثعلب گل سرخ هـر يـك چهـار ماشـه مـويز منقـي ده دانـه باديـان                      المعده و امعا عنب    سوءالقنيه براي اخراج مافي   

 زعفران بسباسه جوزبوا هر واحـد يـك         پرسياوشان هر يك چهار ماشه سناي مكي نه ماشه گلقند سه توله بايد داد و              

الطيب دارچيني هر يك دو سرخ مويز منقي چهار دانه همه را سائيده و در شهد خالص دو ماشه آميخته                      سرخ سنبل 
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الثعلب تخم كاسني هر يك        و براي سوءالقنيه با تب عنب       است خورانيدن براي سوءالقنيه اطفال منقول از والد مرحوم       

ه شيرة مغز تخم تربوز شش ماشه شربت بنفشه سه توله خاكشي شش ماشـه نـافع و ايـن                    شش ماشه كوفته جوشاند   

 بيخ باديان بيخ كاسني هر واحد چهار درم باديان كاسني تخم خيارين تخـم خربـزه                  است شربت نيز مفيد سوءالقنيه   

 درم مـويز    السوس هر يك دو درم تخم كشوث يك درم لك مغسول سه درم ريونـد چهـار                 الثعلب گل سرخ اصل     عنب

منقي پنج درم قند سفيد نيم رطل خوراك از دو تا سه توله و ايضاً افسنتين ده درم گل سرخ سي درم تربـد هـشت                          

الطيب چهار درم شكر نصف رطل به دستور شربت بسازند شربتي تا سي درم و شـربت انبربـاريس دوايـي                       درم سنبل 

ورة ارمني ترمس زنجبيل خاكستر پشك آهـو خاكـستر          الطيب كف دريا ب      و ضماد سنبل    است نيز در اين باب مجرب    

هـا را بـدون       و اگـر خواهنـد پـشك        اسـت  الثعلب براي سوءالقنيه منقول از بياض استاد مرحـوم          پشك بز به آب عنب    

سوختن به كار برند و زرنباد خاكستر چوب انگور جدوار قسط تلخ ريوند چيني زرد چوب سعد كوفي هر چه مناسب                     

اگر صبر اقاقيا شـياف ماميثـا مرمكـي سـعد زعفـران حـضض گـل ارمنـي كوفتـه بـه سـركه و آب                           دانند بيفزايند و    

الثعلب طال كنند ورم نرم را كه از پس امراض طويله بر چهره و پلك و پاي پيدا شـود زائـل كنـد و ايـن قـرص                               عنب

خيـارين صـندل    زرشك مقوي جگرست و نافع سوءالقنيه كه با تب باشد زرشك شش درم ريوند گل سرخ مغز تخم                   

السوس گل نيلوفر طباشير هر واحد يك درم قرص سـازند             سفيد سودة تخم كاسني هر يك دو درم لك مغسول اصل          

الدين علي به نسخة بقائي نيز جهت ضعف جگر و معده و سوءالقنيه و                خوراك حسب مزاج و مفرح تأليف حكيم نظام       

 درم در پاو آثار آب جوش داده هر گاه نصف بماند صاف  و به قول اهل هند نخود به قدر سه استالنفس معمول ضيق

 و كذا از كريلة تازه به قدر شـش درم آب افـشرده صـاف نمـوده بنوشـند و اگـر                        است نموده نوشيدن نافع سوءالقنيه   

كند و پوست درخت سرس جوشانيده نوشيدن و  آرد و ماده دفع مي خواهند قدري عسل آميزند و چهار بار اسهال مي   

وة سبز به آب سائيده بر دست و پا طال كردن هر واحد دافع ورم بدن است و حكيم عابد نوشته كـه آنچـه                         بيخ كرنج 

ام و خطا نكرده مگر به خطاي عظيم مريض اين مطبوخ هندي است گوكهر و موصـلي                   در اين باب مكرر تجربه كرده     

و درم كوفته در آب بپزند تـا مهـرا شـود و             سياه گلو ديودار چرايته پيپالمول هليلة سياه را سنا كتائي خرد هر يك د             
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 مجربـات حكـيم علـي     گرم بنوشند و از همة چيزهاي سردي و تري افترا پرهيز نماينـد و در رسـالة                    صاف نموده نيم  

مسطورست كه قرص زرشك و شربت زرشك را در تهبج اطراف كه از ممر ضعف بود نفع عظيم اسـت هـر روز يـك                         

و حكـيم ممـدوح     ت او و عرق كاسني بخورند و لذلك عرق چوب چيني تأليف             مثقال قرص زرشك با سه مثقال شرب      

تقويت مزاج در اوايل به ياقوتي و قرص عنبر كنند و تهبجي كه از كثرت رطوبت در روي بهم رسد نجار تخم شـبت                        

  حكمـا اقـوال كوفته و برگ سنبهالود برگ چوالئي نافع است و مالش روغن بابونه در اين باب دخلي عظيم اسـت                   نيم

نويسد كه شقاقل رومي و كذا شرب طبيخ نخود سياه در سوءالقنيه مجرب من است و اكل انجير و جگـر                       سويدي مي 

قنفذ بريان و كذا مغز تخم بيدانجير به عسل و گزر دشتي و شـرب كمـاذريوس بلـوطي و عـصاره يـا طبـيخ يـابس                            

 مرزنجوش يا طبيخ يابس و كـذا كرويـا سـه            كمافيطوس و كذا مرماحوز سه درم به شراب يك سالة خوشبو و عصارة            

تاب كه مريض را از  مثقال بزيت خوشبو هر روز تا يك هفته و طبيخ بيخ اذخر و حاشا و غافث و عصارة آن و آب آهن        

سرد كردن آهن در آن خبر نباشد و طبيخ نخود سرخ و شرب عصارة حندقوقا يا طبـيخ او يـا اكـل جـرم او مطبـوخ                     

خوردن لحم قطاي مشوي يا زيرباج يا سكباج يا مصوص بـه سـركه و عـسل هـر واحـد نـافع                       مطيب به زيت انفاق و      

نيم توله در عرق خارخسك و        اقتباس گويد كه هر بامداد شربت بزوري و افسنتين هر يك يك           مؤلف  سوءالقنيه است   

ي دهنـد و اگـر از       عرق اشترخار هر يك هفت توله بنوشند و غذا شورباي مرغ و قلية زردكي و شلجمي با نـان تنـور                    

كثرت سيالن خون بواسير و حيض بود حب تيواج دو سه عدد و يا سفوف تيواج يا قرص كهربا و يا حب مقل قـابض                         

علويخان با شيرة بزور بارده مانند تخم خشخاش و مغز كدو پزد به تخم خيارين با بعضي مزلقات مثـل لعـاب ريـش                        

در عرق افـسنتين و گاؤزبـان عنبـري و تخـم ريحـان و بارتنـگ و           گاؤزبان    خطمي و بهدانه و اسپغول و كنوچه و گل        

الهضم كه اندكي ازالق داشته باشد        فرنجمشك دهند و از اغذية غليظه و بسيار خواري اجتناب ورزند و از اغذية سريع              

ل مغـز   به كار برند مثل پالؤ و دوگوشه و بنوماش با سريشم و دوغ و كله پاچه با نان تنك و زردي بيضة مـرغ و تنقـ                          

بادام بريان و پسته و چلغوزه و طباشير نافع است و ايضاً در كثرت سيالن خون بواسير دواءالمسك معتدل علويخـان                     

و دواءالكركم صغير و الداوشان هر دو چهار ماشه به عرق عنبر پنج توله و عرق گاؤزبان هفت توله صبح دهند و وقت                       
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كيوره سوده در شربت سيب و بادرنجبويه هريك يك تولـه ورق      شام جدوار خطائي سه ماشه مقل يك ماشه در عرق           

طال يك عدد آميخته با شربت افسنتين سه توله در عرق هيل و پودينه و كيوره هر يك چهار توله دهند و غذا كباب                        

 بچة غاز و مرغ ساده و شامي با نان خشكار تنوري سازند و عوض آب عرق گاؤزبان و باديان نوشانند و اگر بـه سـبب                         

بخارات سوداويه باشد تدبير ماليخولياي عراقي پردازند مع تقويت جگر و ايضاً براي سوءالقنيه به سبب بخارات مـراق                   

و شركت معده كه از عالج مشترك فائده نشود و غلبة تشنگي گردد و ماءالجبن بـا سـكنجبين افتيمـوني علويخـان                       

ند تا هفـت روز و روز هـشتم وقـت شـب حـب مـسهل سـودا                   نوشانند و غذا قلية بز و قورمه با نان تنوري و پالؤ ده            

خورانند و صبح ماءالجبن با شربت الهي علويخان چهار توله عوض سكنجبين نوشانند و تا روز پانزدهم بـه دسـتور و                      

روز شانزدهم حب وقت خفتن و هم صبح با ماءالجبن دهند بعده اگر اندكي ضعف رو دهد و مراقيت غلبـه كنـد روز                        

المسك تلخ نُه ماشه با عرق عنبر پنج توله و كيوره چهار توله عـوض حـب دهنـد و روز بيـست و يكـم                          هفتدهم دواء 

ماءالجبن با شربت الهي چهار توله تا چهل روز دهند و وقت ظهر دانة انار واليتي شيرين و انار كـوهي تـرش هـر دو                          

الؤ شلجم و ترب محلل دهنـد و بـاالي          برابر به وزن سه فلوس با نمك سليماني سه ماشه خورانند و غذا وقت شب پ               

آن جدوار خطائي دو ماشه در دواءالمسك معتدل سادة علويخان و جوارش مصطكي مركب هـر يـك شـش ماشـه و                       

صبح قلية شلجمي و زردكي و فجلي با نان روه دهند و اگر به سبب تعفـن هـوا باشـد نتقيـة بـدن كننـد بـه ادويـة                               

ار علويخان و دواءالمسك جدواري همراه عرق عنبر و جـدوار كننـد و اگـر                ترياقيت و تعديل مزاج به معجون جدو        ذي

سوءالقنيه با قي صفراوي و تهوع و خفقان و اختالج معده از تعفن هوا عارض شود آب معصور انارين نُـه تولـه گـالب                     

 شـش روز  فاصـله تـا پـنج    هفت توله گلقند چهار توله شيرخشت پنج توله شربت دينار معتدل علويخان سه توله بـي       

دهند و غذا پالؤ جوجة مرغ و زردك محلل و به جاي آب عرق شاهتره و كاسني و گالب برابر بدهند و بعد از طعـام                          

اند و اگـر      پيوسته جوزبوا و دارچيني در دهن دارند و آب آن را بلع نمايند و از اين تدبير قريب نود كس صحت يافته                     

يند به دستوري كه در باب ربو گفته شـد مـع تقويـت كبـد و ايـن دو                    به سبب ماهيت ريه باشد تنقية بدن و ريه نما         

السوس ايرسا هر يك يك ماشه سوده در شربت زوفا و خشخاش هـر                بسيار مفيدست تخم فراسيون دو ماشه زوفا رب       
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يك يك نيم توله بليسانند و بااليش شربت بزوري و فراسيون هر يك دو توله در عرق گاؤزبان عنبري و زوفا هر يـك                

فرمايد كه نظـر كننـد اگـر در بـدن       مي شيخهفت توله دهند غذا كباب مرغ و گنجشك و لوه با نان خشكار خورانند               

نمايـد و   اخالط مختلف صفراوي باشد اسهال به مثل ايارج فيقرا كنند كه آن اخراج فضول سواي رطوبات اصـلي مـي                

حنظل و بـسفائج و غـاريقون مـع سـقمونيا در آن             اگر اخالط لزج غليظ باشد به ايارج حنظل و بدانچه صبر و شلجم              

داخل بود اسهال آورند و اوزان اين ادويه به اندازة رقت اخالط و غلظ آن و حسب قوت بدن و ضعف آن بايـد كـرد و                           

گاهي بهر تقويت ادوية به مثل خربق حاجت آيد اگر غير او در تنقيه و اخراج فضول لزج سودمند نشود و با اين همه                        

سهال برفق نمايند و دوالي مسهل بتفاريق خورانند و هر گاه احتمال شود كه ماده جمع شـده اعـادة تنقيـه                      بايد كه ا  

كنند و معذلك بايد كه رعايت امر معدة آن كنند تا به مسهالت ايذا نيابد و مـسهالت ايـشان را خوشـبو بـه عـود و                            

 قوت قوي باشـد در آن فكـر بـسيار نكننـد و بـه                مصطكي و سنبل و مانند آن نمايند تا قوت معده را نگاه دارد و اگر              

مبلغ كافي راحت دهند و بالجمله بايد كه تدبير مانع تولد فضول باشد و اين به استفراغات بـالرفق متـواتر بـود و تـا                          

ممكن بود از فصد اجتناب نمايند و اگر از آن چاره نباشد به سبب امتالي خون به خدر و تفاريق در سه يا چهار روز                         

خراج خون اقدام نمايند و اكثر آنچه فصد در آن واجب بود آن است كه سبب سوءمزاج احتباس خون بواسـير يـا                       بر ا 

حيض باشد و اولي آن است كه اوالً بدانچه خون را صاف كند مثل ايارج فيقرا و طبيخ افسنتين و مانند آن از مسهل                        

 اكثر احوال ايشان را حاجت به تنقيه از چيزي افتد           سبك تنقيه نمايند پس اگر چاره نباشد اندكي خون بگيرند و در           

هاي ملطف محلل رطوبات      كه مخرج اخالط به اسهال و مفتح سدد باشد و بعده بدانچه مدر و مفتح سدد بود و حقنه                  

مسهل آن سخت نافع است و چون استفراغ نمودند پس اولي آنچه معالجه بدان كنند رياضت معتدل و تقليل شـرب                     

 به آب بورقي و كبريتي وشبي است و قريب درياي شور و همات مقام سازند و حمام بـه آب شـيرين                       آب و استحمام  

ايشان را ضرر كند مگر آنكه حمام خشك استعمال نمايند و در هواي گرم او عرق آورند و استعمال قـي قبـل طعـام                         

رده و در آخر او به خربق كننـد و          براي ايشان تدبيري خوب است و بايد كه در ابتداي امر به ترب در سكنجبين تر ك                

تا ممكن باشد بر تخفيف و بر تفتيح اقدام نمايند و در اضمده و مشروبات ايشان ادوية مجففة مفتحة ملطفة خوشـبو                      
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مثل سنبل و سليخه و دارچيني استعمال كنند و ادوية ملطفه مثل افسنتين است و كاشم و غافـث و تخـم انجـره و                         

الحمار و قنطوريون و بـرگ مـاذريون و جاوشـير و كـاكنج بالخاصـية و در                    و عصارة قثاء  كمافيطوس و زراوند مدحرج     

اضمدة ايشان كبريت و عصارة غافث قثاءالحمار و بيخ ماذريون و برگ او و نطـرون و خاكـستر سوسـن و كـف دريـا                          

ن و شـراب ريحـاني      داخل كنند و اين و امثال اينها براي دلوكات ايشان در حمام صالحيت دارنـد ديلبـه و حنـديقو                   

اندك و رقيق و شراب سوسن نافع است و از آنچه ايشان را سخت سودمند بود نوشيدن شراب افسنتين بر نهارست و                    

از معاجين و خصوصاً بعد تنقيه ترياق و مثروديطوس و دواءالكركم و دواءالملك و كلكالنج بزوري است و گاهي شـير                     

دان سخت و قوي خصوصاً چـون سـوءالقنيه مـزمن شـود و بـيم باشـد كـه                    نوشانند و خصوصاً در اب      شتر و بول او مي    

تـر آن   دهند و كـذلك در بـول بـز و صـواب     استسقا گردد و گاهي دو اوقيه بول شتر با سكبينج نيم درم تا مثقال مي   

خه و است كه هليلة زرد با وي بياميزند اگر مواد رقيق صفراوي باشد و از كمادات تكميد معده و كبـد سـنبل و سـلي            

دارچيني و بورة ارمني و زراوند مدجرح و مانند آن نافع بود و ايضاً ضماد از آنها به مـي سوسـن و ماننـد آن و دائـم                             

هاي حارة معروفه نمايند و از ضمادات مرهم كعـك بـه سـفرجل                تمريخ شكم ايشان به مثل بورق و كبريت به روغن         

 پشك بز طال نمايند و اما غذاي صاحب سوءالقنيه آنچـه در آن     ايشان را نافع بود و اگر مشكل گردد به سرگين گاؤ و           

لذت و تقويت طبيعت باشد مثل دراج و كبك و شورباي آنها و زيرباج مطيب به مثل قرنفل و دارچينـي و زعفـران و                         

مصطكي و كذلك معصوصات و از فواكه انار شيرين است و بهي بسيار اندك نيز مضر نبود و واجب است كه به اغذية                       

گويد كه اوالً در آن به ايارج فيقرا        مسيحي  ايشان مثل خردل و گندنا و ثوم و مانند آن بغير تكثير نيز مخلوط سازند                

تنقيه نمايند و به آب شور وشبي و بورقي و كبريتي غسل كنند و قبل طعام قي به ادوية مهيج قـي نماينـد و حقنـة     

شحم حنظل و به بسفائج و غاريقون و افتيمون و سقمونيا و صبر    حاده به عمل آورند و دائم استفراغ به حب متخذ از            

 گويد كه در اوايل به مثل بسفائج و افسنتين تنقيه كنند و اگر با آن عطش شديد باشد اين مطبـوخ                      خجندينمايند  

بنوشانند افسنتين رومي غافث هليلة زرد هر يك پنج درم سناي مكي چهار درم بوزيـدان يـك درم مـاهيزهرج نـيم                    

ثقال پوست بيخ كرفس دو درم برگ كاسني تازه باقـه شـاهتره پـنج درم تمرهنـدي ده درم چنانچـه رسـم اسـت                          م
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بجوشانند و صاف نموده سي درم ترنجبين در آن ماليده باز صاف كرده نيم درم ايارج فيقرا و غاريقون و تربد هر يك                       

 دانگ باريك سائيده اضافه كرده بنوشـند        ربع درم سقمونياي مشوي نيم دانگ نمك هندي زنجبيل مقل هر يك نيم            

نويسد كه اين مطبوخ براي سوءالقنيه از امالي استاد من است پوست بيخ كاسني پوست باديان هـر واحـد                       مي خضر

سه درم تخم كاسني كوفته باديان هر واحد دو درم برگ گاؤزبان مثقـال مـويز منقـي هفـت درم خطمـي سـه درم                          

ح با شكر اوقيه و نصف آن به دستور وقت شام بدهند و ايـضاً از امـالي اسـتادي                    جوشانيده صاف نموده نصف آن صب     

پوست بيخ كاسني پوست بيخ باديان پوست ترنج خشك هر واحد سه درم زرشك تخم كاسني كوفته هر واحد پـنج                     

دو درم حشيش غافث مغربي و عود و قاقلي هر واحد نيم درم جوش داده صاف كرده به دستور سـابق بـا شـكر هـر                           

وقت بنوشند و اين نقوع نيز براي سوءالقنيه از امالي آن مرحوم است ملح پنج درم زرشك اوقيه تخم كاسني كوفته                     

 نو نيم درم در آب گرم خيسانيده به كار برند و اين تركيب براي سوءالقنيه طفل                  در صره بسته سه درم غافث مغربي      

ث نيم درم كوفته شيرة نصف آن در عـرق گاؤزبـان شـامي              قلمي فرموده كاسني باديان هر واحد يك درم شحم كشو         

اوقيه برآورده به شربت كاسني پنج درم شيرين كرده صبح بدهند و بـاقي همچنـين وقـت شـام و ايـن نقـوع بـراي                           

سوءالقنيه اطفال كه با قبض طبيعت باشد از امالي آن مغفورست تمرهندي ده درم دارچيني سه عدد و تخم كاسني 

شك پنج درم پوست بيرون پسته ربع درم خيسانيده صاف نموده با شكر يكنيم اوقيه شـيرين كـرده                   كوفته مثقال زر  

 نوشته كه ترهل و تهبج كه بر سه قسم است يا ترهـل كـه زائـل                  طبرينصف صبح و نصف آن شام استعمال كنند و          

ضـعف حـرارت غريـزي      نشود و تهبج كه نزد سيري و گرسنگي و هنگام طعام شب و ترك آن دوام كند و سبب اين                     

مزاج در كبد بهر آنكه حرارت غريزي چون ضعيف شود و كبد خارج از اعتدال به سوي رطوبت                    است كه فضول و سوء    

گردد و پس وارد شود بر آن طعام سيما اغذية باردة رطبه و هر طعامي كه كميت او بيشتر از كميت حرارت غريـزي                        

خبيث گردد و به سوي اعضا رود و در آن محـتقن شـود پـس اگـر                  باشد فضالت متولد از آن رياحي و رطوبت رقيق          

اعضا قوي باشند احالة آن نمايند و از نفس خود آن را دفع كنند و اگر ضعيف باشند اين بخارات در آن مكث كنند و                         

تحليل نشوند و قوت محليه صحيح بر مقدار مزاج خود باشد و عالمتش آن است كـه چـون فـصد كننـد دم او قـوي               
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بود و شهوت و هضم او صالح باشد غير آنكه اعضاي او متهبج بود و اندرين قسم هر گـاه صـاحب او در مـأكول                          اسود  

افراط كند و بر اطعمة مولد نفخ دوام نمايد و در هر طعامي كه باشد كثرت كند يا رياضت معتدل ترك نمايد بـر آن                         

 قوت محيله متغير گردد و به استسقاي لحمي         امن از اين نباشد كه حرارت غريزي او منطقي يا سخت ضعيف شود و             

تر اقل و اقل كميت آن بدهنـد و از            انجامد و عالمتش آن است كه اين ضعف مقدار حرارت غريزي او و اطعمة لطيف              

هضم حذر كنند و هر گاه احتمام مقدار مقدر نكننـد از آن كـم نماينـد و بهتـرين اطعمـة                        كثرت اكل و تخمه و سوء     

اند و از شرابها اگر در قاروره اندك حرارت باشد شراب نو كه شش ماه بر آن گذشته باشد قـدري                       ناشقة هليلة خفيفه  

بنوشند و تكثير در آن نكنند تا خمار به هم رسد بهر آنكه اعضاي او ضعيف است و جهد نماينـد بـه تقويـت آن بـه                            

ن است و اسهال وقت حاجت به حسب        رياضت معتدله و آنچه از ادويه استعمال نمايند نوشيدن ماءاالصول و جلنجبي           

ماذريون يا به ايارج مقوي و مانند آن و از آنچه كبد را بدان ضماد كنند مر و صبر و فوفل و مصطكي و سنبل و مـوم                  

و روغن به روغن ناردين است كه ادويه كوفته بيخته در آن آميزند و مثل مرهم ساخته بر پارچه ماليده بر جگر نهند                       

تر از حرارت صاحب نـوع اول باشـد و عالمـتش آن               ست كه حرارت او ضعيف بود غير آنكه او قوي          صفت دوم آن ا    اما

است كه سرخ رنگ صافي و اشتها و هضم او جيد بود جز آنكه در بعض اعضاي او نفخ عارض شود و متهـبج گـردد و                

شود تهبج ظهور نمايـد     به سرعت منحل شود و جلد ظاهر گردد و اندك زيادتي كه در كميت طعام يا در شراب آب                    

به سعي سهل زائل گردد و صاحب اين نوع اقل خطرست سيماً چون نفخ در قدم سواي چهره ظاهر شود چـون نفـخ                        

الخطر از نفخ چهره بهر آن است كه چهـره قريـب از               در چهره يا پلك چشم ظاهر شود ردي باشد و نفخ قدمين قليل            

اند   گرديد و اما قدمين بعيد از قلب        د نفخه در چهره ظاهر نمي     ش  قلب است پس اگر حرارت غريزي و قلب ضعيف نمي         

كه در اين اسـتعمال   الفور آن را بند كنند و دوائي و وصول حرارت غريزي به سوي آنها به مشقت بود و حرارت و في

 آنكه صـفرا    نمايند بايد كه ايارج و غاريقون و تربد و اندك شحم حنظل باشد و در ادوية او سقمونيا داخل نكنند مگر                    

بسيار و غالب بود و منع نيست كه چنين باشد كه آن از سوءمزاج در اعضاي مختلفه بود و بر صاحب اين مزاج خوف                        

و حذر بسيار و احتراز نيست مگر هنگام شيخوخت و فرط نقصان حرارت و اما نوع سوم آن تهبجي است كـه هنگـام                        
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ير اعضا پديد آيد پس خـون او رطـب گـردد و بـدان اعـضا                 ضعف قوت مغيره و استيالي سوءمزاج رطب بر كبد و سا          

  اغتذا نمايد و بعد طول زمانه به استسقاي لحمي انجامد و عالج اين نوع در عالج استسقاي لحمي ذكر خواهيم كرد

  استسقا

و آن مرضي است مادي مخوف عسرالبرء سببش مادة غريب بارد بود كه در خلل اعضاء داخل و مستقر گردد و يا در                       

همه اعضاي ظاهر و اعضا بدان بياماسد چنانچه در لحمي و يا در مواضع خالي از نواحي اعضا كه اندر آن تـدبير غـذا                         

منوط است مثل فضاي شكم و بدان سبب شكم بزرگ شود چنانچه در زقي و طبلي پس آن سه قسم باشد لحمي و                       

به تركيب ثنائي و يكي به تركيـب ثالثـي و        زقي و طبلي و از تركيب اين هر سه چهار قسم مركب حاصل شود و سه                 

براي هر سه نوع اسباب و احكام و عالمات و عالج عام است و براي هر قسم سبب و حكـم و عالمـت و عـالج خـاص          

گردد و سبب حكم و عالمت و عـالج خـاص هـر               است پس اسباب و احكام و عالمات و عالج عام در اينجا مذكور مي             

ستسقا به غير مريض شدن جگر خاصةً يا به مشاركت نبود و اگرچه گاهي جگر مريض                نوع جدا جدا مسطور گردد و ا      

شود و با آن استسقا حادث نگردد و بالجمله اسباب استسقا يا خاص كبدي و يا به مشاركت باشد و اسباب خاص اول                      

زاجـي اوسـت    تر آن ضعف هضم كبدي است و اين سبب واصل است و اما اسباب سابقه جميع امراض كبدي م                    و عام 

هاي جالب سودا به سـوي طحـال و صـالبت صـفاق               آلي مثل صغر و سدد و اورام حار و بارد و صلب مسدود بين رگ              

محيط بدان و امراض مزاجي يعني سوءمزاج يا گرم ملتهب باشد و اكثر آن استسقا متوسط خـشكي پيـدا كنـد بهـر                        

 ضعيف شود و بدين جهت جگـر تغييـر غـذا بـه     آنكه خشكي مدد حرارت غريزي را تحليل كند و غريزي بدان سبب    

خون نتواند كرد و اسباب خشكي اوالً افراط حرارت بود و ذوبان اعضا بدان پس انواع استفراغات و يا بارد بـود و ايـن                         

به واسطة رطوبت فضلي استسقا حادث كند و سبب واصل در هر دو تحليل حرارت غريزي و نقصان آن به تدريج و يا 

ن دفعةً باشد و سبب قوي مضعف و مطفي حرارت غريزي شرب آب سردست بر ناشتا و عقب حمـام و                     اطفا و ضعف آ   

رياضت و جماع و يا استعمال اشيا و تدابير مرطب مفرط بعد امور مجفف مثل ذوبانات و استفراغات مفرط به عـرق و                       

امراض آلية مذكوره پس    اما   وت  ترين استفراغات استفراغ خون اس      بول و اسهال و سحج و حيض و بواسير بود و مضر           
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كيفيت مؤدي بودن آنها به سوي استسقا در بحث هر يك مستور شده و ظاهرست كه ورم صغر كبد كه استـسقا آرد                       

اسباب استسقا به مشاركت اعضاي ديگر يا به مشاركت همة بدن باشـد كـه سـخت گـرم يـا                     اما   وسبب آن سده بود     

سبب برد معده و سوءمزاج آن خصوصاً چون عقب ذرب باشد و يا به سـبب                خيلي سرد گردد به سببي از اسباب و يا          

انسداد  ماساريقا بود و يا به مشاركت طحال به سبب عظم او يا اورام صلب يا لين يا حار او باشد و يا به سبب كثرت                           

 و تبريد او يـا      استفراغ سودا بود كه افراط او مؤدي به انهاك جگر به جهت انتشار قوت سوداي متحرك به سوي كبد                  

كنـد و عظـم طحـال مـؤدي بـه             رسد و وسواس پيدا مـي       اتصال اذيت آن به سوي او گردد چنانچه به سوي دماغ مي           

كنـد و قـوت آن را ضـعيف           گردد يكي آنكه خـون بـسيار از جگـر جـذب مـي               استسقا و تضعيف كبد به دو سبب مي       

نمايد و گاهي به سبب       و از توليد خون جيد ضعيف مي      گرداند و دوم آنكه قوت كبد را بر سبيل مضادت او و منع ا               مي

مشاركت كليه به سبب برودت گرده يا به حرارت آن خاصةً بود يا بنابر سدد  در آن و صالبت آن كه جذب ممانعـت                         

نكند و گرچه كبد آن را قبول كند و گاهي به سبب امعا و امراض آن خصوصاً صائم به سبب قرب اين از جگر باشد و                          

بب مثانه يا رحم يا ريح يا حجاب بود و آنچه به مشاركت امعا بود و صرف به سبب سوءمزاج و تغيـر حـال او                          يا به س  

در كيفيات نباشد بلكه گاهي به سبب اوجاع او از مغص و سـحج و قـولنج و شـديدالوجع و غيـر آن عـارض شـود و                             

سبب اوجاع آن و احتباس حـيض در آن         كذلك آنچه به مشاركت رحم بود نه به سبب كيفيت آن تنها باشد بلكه به                

 جرجـاني بود و گاهي به مشاركت مؤدي به استسقا آن مشاركات با گرده و صائم و طحال  و ماساريقا و معـده بـود و                 

چنان به سبب ضعف جگر استسقا عارض گـردد           البقر پديد آيد هم     كه به سبب ضعف معده مرض جوع        گويد به نهجي    

الكلب شده باشد و بدان سبب طعام بـسيار خورنـد و رطوبـات                ه چنان بود كه اول جوع     البقر از ضعف معد     و تولد جوع  

ردي در فم معده جمع شوند و فم معده گران گردد و مزاج او تباه شود و قوت جاذبة او از فعل خود بازماند و آرزوي                          

ي اعضا و عدم خواهش     طعام باطل شود و بدين سبب عروق خالي گردد و همة اعضاء گرسنه شوند و به سبب گرسنگ                 

چنـين اينجـا بـه سـبب ضـعف جگـر و عجـز قـوت او از          البقر گويند هم معده طعام را قوت ساقط شود و اين را جوع      

رسانيدن آب به اعضاي مجاري همه بدن مسدود گردد اعضا تشنه شوند و از جگـر آب طلـب كننـد ايـن را استـسقا                          
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جگر ضعيف در آن تصرف نتواند كرد و به اعضا نتواند فرستاد گويند يعني طلب كردن آب و آبي كه صاحب او بخورد     

و پس از آن از جگر بازگردد و در شكم جمع شود و بعضي غيرمنهضم به اعضا رسد و ورم شكم و آماس اعـضا پديـد                           

آيد و هم او گويد استسقا كه به مشاركت اعضاي ديگر عارض شود و اسباب آن اسباب ضعف جگر بود و آن در بحث                        

گر مذكور شد و بيشتر از سوءمزاج بارد افتد كه در جگر يا در اعضاي ديگـر كـه مـذكور شـد عـارض گـردد                           ضعف ج 

چنانچه سردي سپرز به معده درآيد و معده را سرد كند و از معده به رودة اثناعشري و رودة صائم فرود آيد و از ايـن                          

 گفته كه جميع اقسام      مجوسي يه و حجاب برسد و      ها به ماساريقا و جگر رسد و آن را سرد كند و سردي او به ر                 روده

استسقا از ضعف قوت مولدة دم كه از فعل خود قصور نمايد حادث شود و اين يا به سبب آفتي بود كه جگر را عارض                         

گردد كه آن معدن اوست پس مزاج او سرد گردد و عصارة غذا به سوي خون جيد منقلب نـشود و گـاهي بـه سـبب                           

ضاي مشارك كبد و مجاور آن را عارض شود مثل معده كه هرگاه آفتي بدان رسد آن را هضم                   آفتي باشد كه بعض اع    

چنـان بـه      جيد غذا ممكن نباشد و عصارة آن غذا خام به جگر برسد و آن را احالة آن به خون جيد ممكن نبود و هم                       

وق معروف به جـداول كـه       جميع بدن رسد و اعضا را نيز تقلب آن به طبيعت خود ممكن نبود مثل معاي صائم و عر                  

چون ضعيف گردند از تغير عصارة غذا و تنفيذ آن به سوي جگر قوت مولدة خون بنابر نرسيدن غذا به جگـر ضـعيف                        

شود و گاهي استسقا از فساد مزاج ريه حادث شود حتي كه آن را تغذيه رطوبتي كه در خون باشد ممكـن نباشـد و                         

اغتذا نمايد و مزاج آنها ترطيب يابد و گاهي به سبب ضعف گرده از جذب آن رطوبت در خون باقي ماند و اعضا از آن 

مائيت خون حادث گردد و آن مائيت در خون مخلوط بماند و آن دم مائي به اعضا رسد و از آن اغتذا نمايند و بـدين                     

أي بعـضي   ترين استسقا آن است كه بـه امـراض حـار بـود و ر                فرمايد كه ردي     مي شيخجهت مزاج آنها رطب گردد و       

كسان اينست كه لحمي بدتر از ديگر انواع است بهر آنكه فساد در آن عام به كبد و جميـع عـروق بـدن و لحـم بـود                             

تر از غير آن است حتي كـه از طبلـي لـيكن       حتي كه همه هضم سوم باطل شود و در بعضي گويند كه لحمي خفيف             

تر از همه بود و بعـضي سـخت ردي باشـد و               يفتر از همه است پس از لحمي بعضي خف          اولي آن است كه زقي صعب     

اين به حسب اعتبار اسباب موقعه در آن بود و ظاهر حال و اكثر آنچه به تجربه ظاهر شده بايـد كـه اصـناف لحمـي                           
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تر بود واجب نيست ضرورةً كه جگر در آن بدان ضعف بود كه در زقي و طبلي و در صاحبان استسقا كثرالخطر                   خفيف

بيعي او حار يابس باشد بهر آنكه به مرض ضد مزاج اصلي مريض نگردد و مگر بـه سـبب امـر                      كسي است كه مزاج ط    

تر بسيار از واقع به سبب صالبت كبد بـود بلكـه آن               عظيم سخت قوي و استسقاي واقع به سبب صالبت طحال سالم          

 كنـد و ايـن داللـت بـر          النفس و سعال حادث      است و گاهي مادة استسقا غلبه كند حتي كه ربو و ضيق             العالج  مرجوع

ترست و گاهي ايشان را به        قرب موت در سه روز كند و گاهي عسر نفس به مزاحمت شود نه به سبب بله و اين سالم                   

قرب موت قروح دهن و لثه به سبب رداءت بخارات حادث گردد در آخـر استـسقا گـاهي قـروح در بـدن بـه سـبب                            

ل پارة لحم نـازل شـود منـدز بـه هالكـت بـود و صـاحب                  سوءمزاج خون حادث شود و گويند كه چون مستسقي مث         

ماليخوليا را اگر استسقا عارض شود ماليخوليا زائل گردد به سبب ترطيب استسقا مزاج او را و بداننـد كـه اسـهال در       

استسقا مهلك است به سبب اجتماع دو مرض قوي غيرسليم و تدارك كه مضرت اسهال به كثرت تغريه و به قوابض                     

 اين در استسقا جايز نيست و بايد كه صاحب استسقا معلوم كند كه اول آنچه منتفخ شده آن عانه است                     كرده شود و  

يا پاي يا پشت يا ناحية گرده و قطن يا روده بهر آنكه به اختالف مواضع كه به آن انتفاح ابتدا كند المحاله تـدبير آن     

شد چه بودن طبيعت او خشك بهتر از آن است كه           مختلف باشد و واجب است كه طبيعت او در لين و يبس معلوم با             

نرم باشد خصوصاً در انتفاخ مبتدي از قطن و كليتين و در مبتدي از قطن لين طبيعت بيشتر بود بـه سـبب ارتـداد                         

رطوبات غذا از آن به سوي معا و در مبتدي از قدام يبس طبيعت اكثر باشـد و بايـد كـه حـال مواضـع سـره و عانـه                        

كند بر قوت و بر احتمال اسهال و ايضاً نظر كننـد               آن ضعيف است يا لحمي پس لحميه داللت مي         دريافت نمايند كه  

كه صفن در انتفاخ مشارك است يا نه و چون مشارك باشد خوف رشح بـود و رشـح معنـي معـذب موقـع در قـروح                            

 لحمـي را بـر شـتا         گويند كه بسا اوقات به مشاهده در آمده كه چون صاحب استسقاي            بعضيخبيثه عسرالبردست و    

 زين ابن عليچنين آكلة لثه و بخرالفم بي آكله و           لنگ و يا بر پشت پاي اكله پديد آيد به روز پنجم هالك شود و هم               

گويد كه اگر در مرض استسقا بول سرخ باشد اميد كمتر بود به قول بقراط استسقا كه از امراض حاده افتـد ردي                         مي

تسقا را سرفه بالسبب مثل نزله و زكام و كذلك اسهال صفرا حادث شود اميد               باشد و هم او گويد كه چون صاحب اس        
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الـدم    الجنب با نفـث      گويد كه تب به استسقا به منزلة ذات        جالينوسخالصي نباشد و ايضاً استسقا با تب ردي است و           

 اگـر بـراز     الجنب محتـاج بـه اشـياي مخـرج آن باشـد و              است كه محتاج به چيزي بود كه حبس اخالط نمايد و ذات           

گويد انطاكي تر بود بهر آنكه داللت كند بر آنكه حرارت غريزي قوي است و  مستسقي به حالت طبيعي باشد آن سالم  

ترين انواع استسقا و اگرچه از نوع اسلم بود آن است كه از حـرارت بـود و عالمـتش                      كه اجماع واقع شده برآنكه ردي     

گفتـه كـه سـبب رداءت       ابن نفيس    قاروره و شرب آب بسيارست       لزوم تب و سرعت نبض موجي و بدبويي بول و كف          

اين احتياجش به تبريدست و آن مفسد جگر و عالج استسقا به تحليل و ادرار قوي باشد و حرارت مـانع آن اسـت و                         

د اين سخن نيك است و به حرارت منتفع نشود بنابر تعفين آن اخالط را و اكثر با اين بثور و انفجار در اغشية كبد بو                   

ترين اين    و خون و صديد در بول يا براز برآيد و بعد خروج آن موت واقع شود چون اين مرض از كبد اصالةً نبود ردي                       

آن است كه از عضو قريب مثل گرده يا عمده در فعل مثـل معـده يـا در حـرارت غريـزي مثـل آالت نفـس باشـد و                          

 جميع انواع استسقا تهبج او فساد رنگ چهـره ا  لي عالمات كترين او آن است كه از مرض عضو غير كبد باشد         خفيف

است و تهبج پائها به سبب ضعف حرارت غريزي و رطوبت خون يا بخاريت آن و تهبج چشم و اطراف ديگر و تشنگي                       

النفس و در اكثر قلت اشتها بنابر شدت خواهش آب مگـر در بعـض آنچـه از سـردي جگـر باشـد خـصوصاً از                و ضيق 

 وقت او و در جميع و خصوصاً در زقي و لحمي  قلت بـول و در اكثـر احـوال سـرخي بـول                          نوشيدن آب سرد در غير    

سبب قلت آن و ايضاً به سبب قلت تميز و مويت و صفرا از بول پس واجب نيست كه به سبب رنگينـي و سـرخي آن            

 ذرب در لحمـي و      هاي نرم و به بثور از آن آب زرد برآيـد و كثـرت               حكم بر حرارت استسقا نمايند و اكثر عروض تب        

طبلي پس دريافت نمايند اگر با آن عالمات حرارت از التهاب و عطش و زردي رنگ و تلخي دهن و شدت يبس بدن                       

و سقوط اشتها و قي زرد و سبز و شدت حرقت بول در آخر بنابر شدت مراريت باشد سبب استسقا حرارت جگر بـود                        

عسلي و صديدي بود و ورم در تهيگاه و كمرگاه ابتدا كند استسقا             و اگر كثرت صفرا و عالمات ذوبان و تقدم براز بول            

از جنس ذوبان بدن و تحليل اخالط بود و كذلك استسقا حادث از امراض حاده و اگر عالمـات خـالف ايـن باشـد و                          

 اشتها شديد بود و چنانچه در برد معده و بعد افراط بردمزاج ساقط شود و استسقا به سبب برودت بـود و اگـر قـبض                         
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طبع و ورم پايها و سرفة بالنفث باشد ابتداي استسقا از ورم كبد بود اگر عالمات دوم صلب ظاهر بود و تابع او ذرب و                         

قلت اشتها باشد سببش ورم صلب بود اگر ورم از جانب جگر ابتدا كند و با آن طبيعت قبض باشـد و سـائر عالمـات                          

 به سبزي و سـياهي بـود و سـابق امـراض در طحـال و عـدم                   ورم حار پديد آيد سببش ورم حار بود و اگر رنگ مائل           

سقوط اشتها باشد استسقا از مشاركت طحال بود و ايضاً اگر عالمات امراض معده يا سدد ماساريقا و يا علل كليـه يـا                        

  مثانه يا رحم يا امعا يا ريه و حجاب يا مقعد دريافت گردد استسقا به مشاركت همان عضو باشد

  تسقاعالج كلي اقسام اس

االمكان اكتفا بر آب يخني نمايـد و از جـنس حبـوب و آب منـع كننـد و بـه ضـرورت بـرنج                       تقليل غذا كنند و حتي    

الثعلب با عرق باديان اندك اندك بنوشند و اگـر نتواننـد              مجوزست و عوض آب بر عرقيات قناعت نمايند و عرق عنب          

 بار از آهن و پنج بار از طال و چهار بار با نقره آب را داغ                 تاب دهند و گويند كه اگر شش        تاب و طال    تاب و نقره    آب آهن 

كنند نفع بود و قدر آب در تمام روز زياده از سه چند غذا نشايد و مقدار غذا ششم حـصه از حـال صـحت بايـد و از                              

ربت الثعلب و شيرة تخم كشوث به شـ         كوزة تنگ ماشوره به مص بنوشند و دبيدالورد يا دواءالكركم همراه شيرة عنب            

دينار يا گلقند يا شربت بزوري خورند و اگر برودت زياده باشد شيرة باديان و تخم كرفس افزايند و اگر حرارت باشـد                       

الثعلـب خـشك مغـز فلـوس          السوس داخل كنند و از عنـب        شيرة تخم كاسني اضافه كنند و اگر سرفه بود شيرة اصل          

الثعلـب طـال نمـودن نيـز از      جدوار بنفسجي در آب عنـب    الثعلب سبز سائيده ضماد كنند و         الطيب در آب عنب     سنبل

براي تهبج و استسقا نافع بود و رياضت و تعريق و اندفان در ريگ و سفر به طرف جبال بـه صـاحب استـسقا بـسيار                           

كند و تضميد با پشك بز و سرگين گاؤ و بورة ارمني و سركه براي هر سه قسم استسقا نافع بـود و اگـر بـه                             فائده مي 

الثعلـب سـبز مـروق بـه          حرارت باشد قرص زرشك يا كلكالنج بارد همراه آب كاسني سبز مروق و آب عنـب               استسقا  

شربت بزوري يا سكنجبين بزوري بايد داد و عصارة زرشك و راوند با سـكنجبين و آب انـار در صـورت حـرارت هـم                          

دهند و در استسقا       تب باشد مي   مجوزست و شيرة خيارين و تخم كاسني و تخم خربزه و زيرة سفيد در استسقا كه با                

قبض بهتر از اسهال بود و اگر در آن اسهال هم باشد آب بارتنگ سبز مروق با رب به شيرين و بارتنگ مناسـب بـود                          
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اگر در اين امراض حاجت تنقيه شود بعد نضج او مسهل بلغم تنقيه كنند و يا باديان تخم كرفس تخم كاسني و بـيخ          

قي انجير زرد انيسون تخم كشوث بيخ اذخر پرسياوشـان برنـگ كـابلي ريونـد چينـي                  السوس مويز من    هر سه و اصل   

الثعلب گل سرخ زرشـك عـوض ادويـة شـديدالحرارة             جوشانيده با گلقند دهند و اگر حرارت باشد تخم خيارين عنب          

 كـرده   داخل كنند و بعد نضج سناي مكي هليلجات تربد زنجبيل غاريقون مغز فلوس شكر سرخ روغـن بـادام اضـافه                    

مسهل دهند بعد تنقيه تدابير مذكوره به كار برند و حب استسقا نيز منقي و مفيد اقسام اوست و كذا حب هندي بـه       

 در اين مرض از آب سرد و حموضـات          و بدانند كه  االمراض نافع و بعد استحكام مرض شير شتر بنوشانند            نسخة عالج 

واكه تر اجتناب نمايند مگر انار كه بالخاصيت مفيدست و تقويـت            و اشياي رطب مطلقاً احتراز كنند و ايضاً از جمله ف          

معده و اصالح كبد و عضو مشارك واجب است و اعتدال ميان لين و قبض مناسب بـود و ريونـد بـه آب كاسـني يـا                            

اآلس پالك و طباشير قابض و فصد شديدالضررست و مدرات غيرمعطش جيد بود               سكنجبين ملين است و شربت حب     

 كه در استسقا به كار برند بايد كه در سحق او مبالغه كنند تا قـوت او زود بـه جگـر رسـد و از معـاجين                             و هر دوائي  

ترين اشياسـت و      ترياق فاروق و مثروديطوس و دواءالمسك حلو و مر معتدل مفيدست و دبيدالورد در اين مرض نافع                

 نوشـته   حكـيم عابـد   وديطوس اصالً ندهنـد و      همواره معمول و بايد كه معاجين كبار قبل تنقيه خصوصاً ترياق و مثر            

ديديم كه بعض اطباي زمانة ما ترياق پيش از تنقيه خورانيدند و مريض قبل از روز سوم بمرد و گويند كه حندقوقي                      

تر باشد و اگر مرتبة ديگر مضطر         را خاصيت عجيب است وكذلك فرفيون و اگر بر غذاي يك وقت اقتصار كنند صواب              

 انجير يا به اندك پسته و بادام و فندق دفع كنند و اغذيه به گوشـت تيهـو و دراج و چـوزة مـرغ و                           گردد و به مويز و    

امثال آن دهند و شوربا اگرچه از رطوبت مائيت خالي نيست ليكن بر معده سبك بود و گاهي بـرنج و دال مونـگ بـا                          

دهند و   گوشت و اندك از جرم آن ميگوشت پخته و يا صرف برنج يا گوشته پخته و گاهي برنج جدا پخته با شورباي

الثعلب و شلجم و چقندرست و اگر آب را            است و از بقوالت برگ كاسني و عنب         اگر در اينجا تب باشد ترك لحم اولي       

بجوشانند تا ثلث بماند و بجاي آب دهند جائز بود و آنجا كه استسقا است و تشنگي مفرط بود عوض اشياي گرم بـر                        

 تخم كاسني قناعت كنند و بنوماش با مغز بادام تنـاول نماينـد و جهـت تليـين ايـن مطبـوخ              الثعلب و   نوشيدن عنب 
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خورند سناي مكي هفت درم هليلة كابلي هليلة آمله هر يك پنج درم بنفشه نيلوفر تخم كاسـني هـر يـك سـه درم                         

 و ترنجبين هـر يـك       مويز منقي پانزده درم و آلو سياه و عناب هر يك ده عدد سپستان بيست عدد فلوس خيارشنبر                 

تـرين مـسهالت اسـت پـس عـرق            ده درم و آن را كه خيارشنبر تنها عمل نيك كند فلوس او با شيرة كاسـني نـافع                  

باشد و بعد از تنقيه آب كاسـني و سـكنجبين             گاؤزبان عرق كاسني گاب هر يك ده درم با نبات يا اشربة مناسب مي             

سم اغتسال به آب كبريتي و نطروني و ماننـد آن و تعريـق اسـت و                 دهند تا كه حرارت زائل شود و انفع اشيا در هر ق           

هر استسقا كه به مشاركت افتد چنانچه از ورم با ضعف طحال يا از برودت ريه يا به شركت گرده يا معده يا رحـم يـا     

تسقا احتباس خون يا مغص يا زحير يا وجع پشت يا مشاركت حجاب يا حرارت جميع بدن بايد كه با وجود تدابير اس

در ازالة آن نيز توجه فرمايند بدانچه در مقام هر يك مذكورست و برخي از آن در استسقاي لحمي نيز مسطور گردد                      

و هر گاه در استسقا دوا سود نديد داغ دهند بر پنج جاي يكي به رفم معده دوم بر جگر سوم بر سپرز چهارم بر قعـر                           

 بورة ارمني به روغـن بابونـه آميختـه          طريق تعريق واِالّ به تفاريق    معده پنجم باالي ناف اگر مريض قوي بود يكبارگي          

بربدن طال نمايند يا نمك باريك سوده با پيه نر گاؤ آميخته و يا زراوند طويل و مدحرج به روغن بان يـا روغـن غـار                           

م رسـد طـال     الزيره به روغن سوسن مخلوط ساخته از اينها هر كدام كه به هـ               ضم كرده يا دارچيني و سليخه و قصب       

نمايند كه در تعريق و نشف آب اثر نيك دارد و نشستن در آفتاب و حمام خشك و در تنور نيم گرم كه سـر بيـرون                           

 بايد كه مريض دراز بخسبد و بر بدن او يك ريگ نيم گرم اندازنـد چنانچـه   طريق اندفانداشته باشد نيز معرق است     

اشد و در مقدار هم بسيار نبود و غلطيـدن در ريـگ گـرم نيـز                 تمام بدن درپوشد سواي سر ليكن ريگ بسيار گرم نب         

ها شير شتر در ازالة استسقا و تفتيح           در امراض كبد و طحال بدانكه از جمله شير         طريق استعمال شير شتر   مفيد بود   

الـنفس و امـراض طحـال         سدد و تحليل اورام صلب باطني و خلط غليظ كائن در كبد و دفع يبوسـت جگـر و ضـيق                    

نمايد و عاديـت اخـالط        شود و انعاش قوي مي      عظيم دارد و با وجود اين همه منافع غذاي ابدان ضعيفه مي           خاصيتي  

نمايد و به سبب كثرت مائيت و قلت جنبيت خود            كند و اخراج زرداب به اسهال و ادرار مي          شكند و تعديل آن مي      مي

شود و از اين جهـت        نيت آن از مائيت جدا نمي     كند و به باعث شدن امتزاج ده        چسبد و آن را بند نمي       به مجاري نمي  
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باشد و به جميع انواع استسقا و اكثر امراض جگر بالخاصـيت و بـه اخـراج مائيـت                     گرم و رقيق و مائل به شوريت مي       

سودمند بود اما هر گاه با امراض جگر و طحال تب باشد شير زنهار نبايد داد و ايضاً در ابتـداي اورامـي كـه آئـل بـه                             

چنين تا مرض مستحكم نشود دادن شير جائز نيست زيرا كه قبل از اسـتحكام اسـهال                   اصالً ندهند و هم   استسقاست  

گرداند و كذلك استعمال شير شتري كه بعد زائيدنش تـا چهـل روز نگـذرد و                   كند و ضعيف مي     چيزي از مائيت نمي   

 اول زمستان است و شتر اعرابي جهت        شير شتر زائيدة بعيدالعهد نيز خوب نيست و بهترين اوقات دادن شير ميانه يا             

البـدن كـه       هر گاه ارادة استعمال شير شتر كننـد پـس بگيرنـد مـادة شـتر جـوان صـحيح                    بالجملهاين كار بهترست    

بعيدالعهد از زائيدن نباشد و چهل روز از زائيدن او گذشته باشد و اول هفت روز پيش از شروع شـير بايـد كـه مـادة                           

طف و مدر و مـسهل مثـل قيـصوم و شـيح و كـرفس و باديـان و كـشوث و كاسـني و                          شتر را به خوردن چيزهاي مل     

الثعلب و امثال آن اشياي مناسبة هر مرض حسب حرارت و برودت مزاج مريض داده باشند و گويند كه در آخر                       عنب

ـ                      زد بيمـار   روز آرد جو با تخم كرفس و باديان و افسنتين آميخته خورانيده باشند پس روز هشتم وقت صبح شتر را ن

طلبيده ظرفي را خوب شسته خشك نموده با آتش گرم كرده در آن شير بدوشند و كف آن دور كـرده همـان وقـت                         

گرم گرم بنوشند و سرد شدن ندهند بلكه اگر از پستان بنوشند بهتر بود و از چهار دام شـروع نماينـد و سـه روز بـر                      

ري يا شربت دينار يا گلقند تنها يـا ديگـر مركبـي مناسـب               همين قدر اكتفا كنند و با يك توله شكر يا به شربت بزو            

مثل دبيدالورد و دواءالكركم و دواءالملك و كلكالنج و ديگر سفوفات و اقراص مناسبه حـسب حاجـت اضـافه نمـوده                      

دهنـد و     الطيب نيم مثقال سـوده بـر آن پاشـيده مـي             بخورند و بعضي عسل چهار مثقال در شير داخل كرده و سنبل           

الطيب و عسل گرمي كند يكي از آن هر دو ساقط كنند و از دوم نيز قدري كم داخـل                      كه اگر اينقدر سنبل   گويند    مي

نمايند وكذا در وزن ديگر دواي مركب كه همراه شير مستعمل شود تقليل ورزند و بعد سه روز از استعمال شير هـر                       

 كه رسيده باشد تـا سـه چهـار روز توقـف             روز يك يك دام بيفزايند چون هفت هشت روز افزوده شود باز بر مقداري             

شود باز بيفزايند و باز همين عمـل كننـد و اگـر بعـد هفـتم                   نمايند هر گاه دريافت كنند اينقدر شير خوب هضم مي         

گاهي بدهند فائدة كثير مشاهده گردد و عصارة غافث غاريقون نرم سفيد تربد سـفيد گـل                    گاه  همراه شير اين سفوف   
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ريوند چيني سناي مكي هليلة كابلي از هر يك دو ماشه كوفته بيخته سفوف سـازند جملـه         سرخ هر واحد يك ماشه      

يك خوراك است و اين سفوف نيز در جميع انواع استسقا جهت اخراج مائيت مجرب است ريوند خطائي تربد مفيـد                     

 شـكر سـفيد     هر يك شش ماشه پوست هليلة زرد سه ماشه غاريقون سفيد دو ماشه زنجبيل دو ماشه سفوف ساخته                 

برابر همه آميخته هفت ماشه با شير بدهند الحاصل شير را تا بيست و يك روز به دستور زياده كنند پس توقف كنند 

اند و گويند كه تا بـه يـك رطـل نهايـت دو                به روزي كه رسيده باشد بعده هر روز كم كنند به طوري كه زياده كرده              

شود  و بعضي گويند هر قدر كه معدة مريض هضم كند و قادر  ارا ميرطل رسانند و در اكثر امزجه تا سه رطل هم گو

بر تحليل آن بود توان داد و تا در آروغ طعم شير ظاهر نگردد ترك نبايد كرد و اگر مـزاج قـوي باشـد تـا چهـل روز                              

  بر همان افزون هم مناسب است و اگر مزاج تحمل اينقدر نداشته باشد هر قدر كه در بيست و يك روز رسانيده باشد                      

 كه دريابنـد كـه اضـافه نمـودن            عمل آرند و اولي آن است وقتي        قدر مستمر باشند يا كم و زياده به حسب طاقت به          

 قدر مواظبـت نماينـد بالجملـه زيـادتي وزن شـير و مقـدار        كند پس بر همان شير بر قدري كه رسيده باشد ضرر مي  

 هر گاه شـير شـروع       كه بدانند ون موقوف بر رأي طبيب است       استعمال آن بيست و يك روز تا چهل روز و زياده از آ            

كرده شود در غذا كم بايد كرد و هر روز كه شير زياده نمايند در مقدار غذا قدري تقليل نمايند تا اينكـه يـك وقـت                           

 اند كه در ايام استعمال شير در سـه روز اول از غـذاي               شير و يك وقت غذا مناسب استعمال كرده شود و بعضي گفته           

روزينه قدري كه به جاي مقدار غذائيت شير تواند شد كم كرده شود و بعد سه روز كه بـه حـسب حاجـت و تحمـل                           

شود همين قسم از غذا كم كرده بجائي رسانيده شود كه يك وقت طرف صبح عوض                  مريض در مقدار شير افزوده مي     

 يخني و نخودآب و قليه و خشكه و پـالؤ           غذاي روزانه همان شير باشد و به وقت شب از غذاهاي موافق حال مثل آب              

بايد كه غذا وقت ظهور اثر انحدار شير به عمـل آورده باشـند كـه بـه امـراهللا                      كم روغن استعمال كرده شود ليكن مي      

سبحانه صحت عاجل شفاي كامل حاصل گردد و اين طريق نوشيدن شير با وجود بقـاي غـذا مرجـوءالخالص اسـت                      

ي نگرفته باشد و ورم و امتالي مادي به حد افـراط نرسـيده باشـد امـا اگـر معـدة                      كه اشتها فتور    خصوص در صورتي  

مريض ضعيف باشد و بر تحليل غذا و شير هر دو قادر نبود اشتها كم بود در اين حالت ترك غذا مطلقاً انسب و اكتفا                         
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و مخفـي   تر خواهد بود      آب نافع بر شير فقط مناسب و اگر با شير بول شتر بياميزند در ازالة انواع استسقا و اخراج زرد                 

گردد و پس اگـر اسـهال ننمايـد           شود و گاه قبض مي       كه بعد سه روز از استعمال شير بساست كه شكم نرم مي            نماند

شود و در صورت تجبن فكر احدار ضرورست و استعمال دو         كنند يا شير متجبن مي      معلوم بايد كرد كه بدان اغتدا مي      

نمايد و ايضاً براي رفع آن تعليف شتر به كرفس و باديان و شبت و درمنه و                   جبن مي دانگ سكبينج همراه شير رفع ت     

مانند آن مناسب و اگر طبع قبض بود گلقند يا شربت دينار ضم نمايند و گويند كه هر گاه طبع مجيب نباشد تا بـه                         

ده از آن دفـع شـود و زود         كه بول صاحب مرض بعد از شير زيا         قدر نيم وزن شير بول شتر مخلوط بايد كرد و مادامي          

منحدر گردد و اطالق نمايد و اگر شكم نرم شود و از كثرت اسهال ضعف گردد بارتنگ و ربوب و اشياي قابضة مقويه                       

چون مصطكي و سنبل و قرص زرشك قابض و امثال آن همراه شير به كـار برنـد و يـا شـير را يـك رو روز موقـوف                              

 در حاشـية    خان حكيم شريف روز ندهند و همين است طريق دادن بول شتر          نمايند و يا شير يك دو روز بدهند و دو           

نويسند كه يكبار عوض شير شتر هنگام فقدان او بول شتر در استسقا استعمال كنانيدم و كثيرالنفـع           شرح اسباب مي  

شـانند و    نيم رطل و در ديـگ بجو        كه نافع استسقاست بگيرند شير شتر يك      طريق دادن ماءالجبن از شير شتر       يافتم  

يك نيم اوقيه سكنجبين بزوري حار يا معتدل حسب مزاج در آن اندازند و از چوب انجير پوست جدا كرده خراشيده                     

كوفته بر هم زنند و از آتش فرود آورده سرد نمايند پس از پارچة دوته صاف كرده آب آن را بگيرند و در يـك رطـل                           

ده داخل كرده باز بجوشانند و كف بردارند و صاف كـرده ثلـث              آب يك درم نمك اندراني و پنج درم تربد سفيد كوبي          

رطل از آن بياشامند و هر روز اندك اندك بيفزايند تا به يك رطل آيد و استسقا كه با حرارت باشد مانند زقي در آن                         

الثعلب سـبز مـروق كـه در امـراض            و آب عنب  طريق نوشيدن آب كاسني سبز مروق       وقت از شير بز و خر اولي است         

شود بگيرند برگ كاسني سبز و بر پارچه مسح كنند و غـسل ندهنـد و كوفتـه آب بيفـشارند و در            گر مستعمل مي  ج

دار انداخته بر آتش خفيف گذارند تا مثل شير بريده شود باز صاف نموده به كـار برنـد و تركيـب دادن و                          ظرف قلعي 

دهنـد    دهند در اين هم مي      ه در ماءالجبن مي   قدر شربت آنها مانند شير شتر است مگر مسهل مغز فلوس به طوري ك             

دهنـد مگـر بـدون مـسهل دهنـد            و همين است تركيب ساختن و دادن آب بارتنگ سبز كه در استسقا يا اسهال مي               
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نويسد كه مصابرت به رجوع و عطش بر مستسقيان واجـب اسـت و اگـر                   قرشي و سديد كاذروني مي     اقوال بعض اطبا  

دار كه نيكو      است بهر آنكه نان مسددست واال بر اندكي از نان خشكار يعني سبوس             ترك نان ممكن بود احسن و اولي      

پخته باشد اقتصار نمايد و اغذية غليظه مثل هريسه و كله و بهطه كه آن از برنج با شير و چيزي شيرين مثل خرما و                         

لزوجت است ترك كننـد و      پزند و اغذية لزجه مثل پايچه كه آن مسدد به             اي خرماي تر مي     دلبس يعني عصارة رطب   

پس در تضرر به امتال شك نيست و          باشند    از امتال البته اجتناب ورزند زيرا كه اعضاي تدبير غذا در ايشان ضعيف مي             

استعمال مائيات كم كنند حتي كه ديدن آب روشئي مائي مضرست و اگر چـاره نباشـد قـدري آب بعـد هـضم غـذا                          

محلله و سواري جهاز و تعريق به نشستن در آفتاب بلكه در تنور گـرم               نزديك فرط عطش استعمال نمايند و رياضت        

سر خود بيرون داشته هنگام كثرت مائيت و عدم تب و ورم در احشا و مسكن نزديك درياي شور و غلطيدن در ريگ                 

ننـد  ك  و اندفان در آن و هجرت به سوي ملك حجاز الزم گيرند و گاهي بدل اندفان در ريگ نمك سوده نيم گرم مي                      

و اعتنا به اصالح كبد و ادرار بول ايشان كنند و تعديل اجابت طبع در لينت و قـبض بهتـر از افـراط در هـر دوسـت                             

اشربة آب كاسني سبز به سكنجبين بزوري و قرص زرشك صغير اگر در اينجا حـرارت باشـد واال آب باديـان يـا آب                         

ت كه گاهي شربت مسكن بنوشند اگر حـرارت باشـد و            تدبير اولي در اين عالج آن اس       و بدانكه كرفس مخلوط سازند    

گاهي شربت ملطف بر اين ترتيب كه يك روز آب كاسني يا سكنجبين بنوشند و يك روز آب باديان مخلوط بـه آب                       

الثعلب و آب كـاكنج       كاسني و يك روز آب كرفس به عصارة برگ ترب و گاهي سه استار بول بز به مثل آن آب عنب                    

ام كه صاحب استسقا از آب برگ ترب به سكنجبين خالصـي يافـت و شـربت                   گفته كه اكثر ديده   نوشانند و ساهر      مي

دينار يا شربت اصول به سكنجبين بزوري و قرص انبرباريس و قرص ورد يا عصارة غافث و در بعـض ايـن اشـربه بـه                          

 و يك روز صحت يابنـد       مقتضاي حال و وقت بدهند و اگر ترياق فاروق هر روز قدر حمصه استعمال نمايند در بيست                

چنين مثروديطوس نافع است و شير شتر اعرابي كه شـيح و قيـصوم چريـده         اند و هم    چنانچه بعضي اطبا تجربه كرده    

باشد و خصوصاً هر گاه عوض غذا و آب همين استعمال كنند خيلي سودمندست و جمـاعتي از مستـسقيان در بـالد               

 از استسقا شفا يافتند وكذلك بول شتر و بز اعرابي كه مفتحـات              عرب رسيدند و عوض غذا و آب شير شتر خوردند و          
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مـسهالت  و مقويات كبد و احشا مثل شيح و قيصوم و كرفس بري و غيره چريده باشد و اقراص ماذريون مشكورست                     

ريوند به سكنجبين از نيم درم تا يك درم و مسهل صفرا پوست هليلة زرد و ريونـد و افـسنتين هـر واحـد نـيم درم                            

لك ريوند به آب انارين و ايضاً آب كاسني با فلوس خيارشنبر و ريوند و روغن بادام است و مسهل بلغم غـاريقون                       وكذ

تربد هر واحد نيم درم نمك هندي ربع درم و كذلك غاريقون و ريوند و غافث هر واحد نـيم مثقـال و مـسهل سـودا                           

د نيم مثقال است و بايد كه با اين همه ادويه مقـل             افتيمون و غاريقون و هليلة سياه و كابلي و اسطوخودوس هر واح           

ازرق و كتيرا هر واحد ربع درم براي اصالح ادوية مسهله آميزند و ادويه را به روغن بادام چرب كنند و چون احتيـاج                        

به اخراج اخالط كثير افتد به مرات خارج كنند تا قواي معده و كبد ايشان ضعيف نگردد مدرات فوه و تخم كرفس و                       

نسيون و باديان و تخم كاسني و خيارين و تخم خربزه و قرص ماذريون كه مسهل و مدر مائيت است در اين مـرض                        ا

همه جيـدالجوهر   اغذيه  به غايت نافع اين همه با بعضي از آن به حسب مزاج از آبها و اشربة مذكوره استعمال نمايند                    

ر زيرباج يا سكباج پخته يا به مـويز و اناردانـة تـرش و               الفضول مثل چوزة مرغ و دراج و بچة كبوتر به طو            لطيف قليل 

نعنع به اين طور كه مويز را به اناردانه و اندك دارچيني بسايند و به ديگر اضافه نمايند تا خوب پخته شـود و يـا بـه                            

  ضماد ادوية موضعيه طور مطنجن به ابازير حار مثل دارچيني و زنجبيل و زعفران و مصطكي و گشنيز خشك بدهند                  

كنند صـاحب لحمـي بـر جميـع           پشك بز و سرگين گاؤ و بورة ارمني و سركه نمايند و گاهي در آن گوكرد زياده مي                 

الطيب است كـه در       تر از آن نمك و سركه و سنبل         بدن و زقي بر شكم و طبلي بر اطراف خود استعمال كند و ضعيف             

 آب چشمة گرم و حمام معرق نافع اسـت و امـا             ابتداي اين مرض و در سوءالقنيه بهترست و جميع اقسام را غسل به            

 گويـد كـه غـرض مقـصود در جميـع انـواع              صاحب شفاءاالسقام حمام رطب به آب شيرين ايشان را بسيار مضرست          

استسقا عنايت به اصالح مـزاج كبدسـت بعـده عـالج نفـس مـرض و بايـد كـه در مستـسقيان از اسـهال بـه ادويـة                           

 كنند و از ريوند در آب كاسني يا قرص انبربـاريس راونـدي عـدول نكننـد و                   االسهال يا دوات كيفيت رديه حذر       قوي

اقراص ماذريوني كه در اخراج مادة كثير و ماء اصفر مشكورست در شربت قشر اصل هنـدبا يـا شـربت متخـذ از آب                         

ريونـد چينـي    كاسني و انبرباريس و گلقند اجزا مساوي منعقد ساخته هر روز دو اوقيه بخورانند و در هر هفته يكبار                    
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داد و عـوض آب   نيم مثقال در آن اضافه كنند و استاد من هنگام عدم صبر ايشان بر نان به مقدار پنج درم از آن مـي            

نمـود و اگـر       به استعمال مثل شربت هندبا يا عرق كاسني با آب مروق او با شكر يا آب زرشك يا نقوع غافث امر مـي                      

زرد رقيق از آن به شكر بدهند و شير شتر با شكر به غايت نافع است                مريض عادي استعمال شراب باشد اندكي كهنه        

ها كه در آن نشاسته و دسومات افتد ترك نمايند و بعد تناول غـذا از رياضـت بـسيار       و اغذية لزجه مثل رشته و حلوا      

و انـسيون   حذر كنند تا غذا را خام به سوي اعضا نافذ نكند و عند غذا و حرارت عطش از معطشات مثل تخم كرفس                       

االدراراند براي اخراج آبي كه نوشيده است بياشامند و اگر حرارت نباشد ماءالعسل بدل آب بهترست و                   كه هر دو قوي   

آب بهمن و سرخ مدر بول و نافع استسقا خصوصاً لحمي است و استعمال شراب ممزوج به آب كاسني نـافع و فـصد                        

ب او انقطاع خون حيض يا بواسير باشد فصد اول كنند وال سيماً             در كدام نوع استسقا جائز نيست مگر در آنجا كه سب          

چون بول سرخ غليظ بود اگر تب باشد در اينجا نيز فصد نشايد و شرب مسهل تا آنكه تب زائل نشود و اگـر حـرارت                          

باشد در شربت قشر اصل هندبا قرص زرشك راوندي ممزوج كرده همراه آب كاسني و سـكنجبين بدهنـد و غـذا در                       

داد كه لحم گوسفند يا ماكيان يا بچة آن و كبك يا گنجشك و مانند آن بپزند  ع استسقا استاد من به اين طور ميانوا

و گوشت آن بخورند و شورباي آن بگدازند و در نان ايشان كرويا و كمون و نانخواه داخل كنند اگر استسقا بارد باشد                       

 و شكر وآب زرشـك و كـاهو وكاسـني پختـه اقتـضا نماينـد و                  و اگر حار بود از غذا بر اندك مزورات متخذ به سركه           

ماءالشعير مخلوط به سكنجبين خصوصاً اگر سفرجل خوشبو شيرين در آن پخته باشند براي ايشان خوب است و اگر 

آنچه در كبد او حاصل شود نافذ نگردد و در كبد خود ثقل هنگام آخر هضم دريابـد بـر سـكنجبين و آب كاسـني و                           

الثعلب بعد از آنكه جوشـانيده و صـاف كـرده باشـند اقتـصار نماينـد و سـركه قـاطع عطـش                          ب عنب طرخشقوق و آ  

مستسقي و مفتح سدد آن است و زرشك در هر حال بهترست و ايضاً استسقاي حار را قريص و هالم و اهال نافع بود                        

و گوينـد كـه غـذاي       اگر خوف ضعيف باشد و از بهترين نان خورش و ادوية ايـشان سـركه مطبـوخ بـه زيـت اسـت                        

 كه بنوشد به ايـن       االكل بود آبي    االكل باشد و عشر آن اگر كثير        مستسقي وزن كنند و سدس به او بدهند اگر متوسط         

تدبير مدبر كنند كه بگيرند آب به قدر صد رطل و بر آن يك رطل سركة كهنه اندازند و بجوشانند تا ثلث بماند پس                        
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ند و از اين زياده ننمايند و اكـر كمتـر از آن نوشـند بهتـر باشـد و خاصـةً در                       سرد كنند و هر روز سه چند غذا بنوش        

الملك و حاشا و پودينه و خسك و ماذريون و جندبيدستر به عسل خيارشـنبر                 استسقاي بارد و از اضمده بابونه اكليل      

خطمي و بنفـشه و     سرشته بر بدن طال كنند اگر حرارت نباشد و اگر حرارت و موسم گرما باشد صندل و گل سرخ و                     

الثعلب ضماد نمايند و حمام معرق هنگام صالح اعضاي باطني نـافع اسـت و اسـتاد                   آرد جو و روغن و گل و آب عنب        

كرد   نمود و نشف رطوبت و ازالة ترهل مي من امر به غسل ساقين و قدمين مستسقي به آب گرم و سبوس و نمك مي      

 انطـاكي ين هم بعد اصـالح اعـضاي بـاطني و زوال حـرارت كبـد                و دوام جلوس در آب درياي شور نافع است ليكن ا          

گويد كه مالزمت قي به  شبت و ترب و عسل و بورق در بارد و به سكنجبين در حار كننـد و مـشي در گرمـي و                               مي

خواب و ريگ و خاكستر حار و نمك و استحمام به آب شور و كبريت و استعمال چيـزي كـه مـدر و مفـتح سـدد و                             

فف عضالت بود و پوشيدن لباس و صوف و ترك چيزي كه مسدد و به غلظ نوع باشد مثل لحم بقر                     مقوي اعضا و مج   

يا بغرويت خود مثل پايچه يا هر دو مثل هريسه و استعمال اشربة متخذ از آب باديان يك روز و آب كرفس روز ديگر         

 بول بز به آب برگ ترب و كرفس         و اما نمايند و سكنجبين و قرص انبرباريس اگر در آنجا حرارت باشد بدهند واال فال               

چنين كاكنج و كلكالنج و آب  و سكنجبين دواي مجرب است چون يك روز بگذارند و روز ديگر استعمال نمايند و هم

انار در حار و اشق و سكبينج و انجره به عسل در بارد و اگر در آنجا اسهال باشد ترياق فاروق يا مثروديطوس به قـدر                          

دت در لحمي نسبت به غير آن دهند و اجتناب از فصد در سائر انـواع خـصوصاً چـون ورم صـلب                       تحمل قوت مع زيا   

باشد كه آن ردي است و بايد كه تنقيه به اسهال اوالً به مثل ماذريون كنند و از ادوية بعيده ايـن اسـت سـداب سـه                            

ل تا سه مثقـال اسـتعمال       جزو مس سوخته سرگين كبوتر هر واحد يك جز و نمك نيم جزو به عسل سرشته از مثقا                 

ايم   كنند و ريوند محمودست خصوصاً با تب به سكنجبين و آب كرفس چون سدد عظيم گردد و از آنچه تجربه كرده                    

اين حب است بگيرند مس سوخته و به غايت نرم سائيده باقي اجزاي او همان حب است كـه در استـسقاي زقـي در                         

كنند و همانجـا بيايـد در لحمـي لـك و حلبـه و در                   اين حب مي   قول صاحب خالصه خواهد آمد و در ضمادي كه با         

طبلي اشق و انيسون و فرفيون بيفزايند و از مجربات ما اين حب است توبال مس ماذريون تربـد انيـسون پـس اگـر                         
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 لحمي باشد زراوند اضافه كنند و اگر زقي بود ماذريون افزايند و اگر طبلي باشد اسارون عوض زراوند كنند و بـه هـر                       

حال اجزا مساوي و ريوند و لك هر واحد نيم جزو به آب كرفس سرشته حب سازند شربت يك مثقـال دو مرتبـه در                         

يك هفته با گرسنگي و تشنگي عقب مسهل و استعمال اورمالي و هر خوشبو و ميخـوش مثـل بـه و زرشـك و كـذا                           

 خلط غالب كنند مثل زيادت غـاريقون        پسته نافع بود و در حار او زماني به آب كاسني حل كنند و در مسهل رعايت                

شـود و     در بلغم و افتيمون در سودا و هليله در صفرا ليكن اكثار اسهال سودا بكننـد كـه گـاهي سـبب استـسقا مـي                         

مالزمت مدرات مثل لبوب و بزور و ضمادات مجربه مثل سرگين گاؤ و پشك بز و سرگين كبـوتر و بـورق و كبريـت                         

هاي گرم مثل نمام و بابونـه و نفـط و ضـماد در     و تعريق در حمام به غير آب و روغن      بايد كرد و استحمام به مالحات       

طبلي مثل زقي بر شكم كنند و استعمال نطوالت محمود نيست مگر آنكه صلب يـا مـرض بـسيار گـردد و بهتـر آن                          

قـال سـوده بـه    سداب و حلبه و اكليل و بابونه و سبوس است و در لحمي آس افزايند و خوردن كرويا هر روز سـه مث                     

زيت تا يك هفته ازالة استسقا كند و اگرچه متمكن باشد و كذا زعفران شرباً و ذلك مطلقاً و ضماد به قطران مطلقاً و                        

 گفته بدانند كه    او وهمپنيرمايه شرباً خصوصاً پنيرماية اسب ماده و زهرة خرس به زيت و جگر خارپشت و قطا بريان                  

معده و كبد و تعاهد قي و بول شتر و شير آن و خاكستر سرگين گـاؤ اسـت و                    مالك امر در عالج اين مرض تصحيح        

اكثر كسي كه از استسقا صحت يابد دفعةً به نزله يا اسهال بميرد و سبب آن شر اغذيه و اعضا بود بهر آنكه اعـضا بـر                           

 از احـشا باشـد       گويد كه هرگاه در استسقا ورم در جزوي        مسيحيتفريق غذا قوي نباشند پس فاسد شود و قتل كند           

بايد كه اول قصد عالج ورم نمايند تا آنكه تحليل شود يا نضج يابد و اگر ورم نباشد يا عالج آن كـرده باشـند صـرف                           

عنايت به عالج استسقا نمايند و در جميع انواع او عام اشياي مقطعة مجففه از داخل و خارج استعمال كنند و هم او                       

الثعلب و آب كاكنج و آب قاقلي با لك  عمال اشياي مسخن نبايد كرد و آب عنبگويد كه اگر به استسقا تب باشد است 

مغسول و ريوند و زعفران و هليلة زرد استعمال نمايند و ايضاً كاسني تلخ چون مربي نمايند نافع بود و عالج استسقا                      

 اشـياي مركـب     با تب صعب است بهر آنكه اشياي مبرد مضر در استسقا است و اشياي مسخن مهيج تـب بـود پـس                     

شـود اال بـه زوال        تر باشد اشياي مبرد مسكن تب استعمال نمايند كه استسقا زائل نمـي              استعمال كنند اگر تب غالب    
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حرارت خارج از طبع اوالً و هر گاه در استسقاي حار احتياج به اسـهال افتـد بـه آب هليلـة زرد و آب شـاهتره و آب                             

اذريون هفت روز در سركه تر كرده خشك نموده پوست هليلة زرد هـر              كاسني بري اسهال آورند و به اين دوا برگ م         

السوس هـر واحـد دو درم كوفتـه           واحد پنج درم عصارة افسنتين سه درم گل سرخ تخم كاسني تخم خيار مقشر رب              

بيخته بگيرند ترنجبين سفيد پاك كرده و فلوس خيارشنبر و فانيذ حراني هر واحـد پـانزده درم و در آب گـرم حـل                         

ه صاف نموده به آتش مالئم بپزند تا به قوام آيد بدان ادوية بسرشند شـربتي از آن دو درم تـا چهـار درم و ايـن                            كرد

السوس هر واحد بيست  قرص نيز آن را نافع است برگ ماذريون شبيه به برگ صعتر شصت درم آرد جو گل سرخ رب  

نجوني خشك سائيده از يك درم تـا سـه درم           درم قرص سازند شربتي يك درم به مثل او شكر و يا بيخ سوسن آسما              

به اوقيه سكنجبين بخورند و يا آب رطب آن افشرده اوقيه تا دو اوقيه بـه مثـل آن جـالب و سـكنجبين بالمناصـفه                          

بنوشند يا اين سفوف بدهند گل سرخ شش درم مغز تخم خيار تخم خرفه هر واحد دو درم عصارة غافث و افـسنتين               

يب مصطكي هر واحـد نـيم درم لـك مغـسول دو درم مـاذريون سـه درم ريونـد دو درم                       الط  هر واحد يك درم سنبل    

نيم درم سفوف ساخته با جالب و صاحب تب با سكنجبين بخورد و               السوس سه درم باديان يك      زعفران يك درم اصل   

نـد و لـك     الثعلب و كاكنج و باديان و گشنيز بـه خيارشـنبر و سـكنجبين و تمرهنـدي و ريو                    ايضاً آب كاسني و عنب    

كنند و اين سفوف استسقاي بـا         مغسول و زغفران نافع بود و شربت كه از ماذريون و سركه و شكر بسازند نيز نفع مي                 

االصول با شير شتر يا ماءالجبن بدهند عصارة غافث و ريوند هر واحد پنج   حرارت را اگر اسهال نباشد نافع است به ماء        

م خيار تخم خرفه سقمونيا هر واحد يك درم شربتي يك مثقـال و در               درم لك تخم كشوث هر واحد دو درم مغز تخ         

ايام راحت از مسهل مغز تخم خربـزه مغـز تخـم خيـار مـساوي گرفتـه پـنج درم از آن سـفوف سـازند و بـاالي آن                               

سكنجبين متخذ از تخم خربزه و خيار و تخم كرفس و كاسني بنوشند و به آب انار طباشير و عصارة زرشك بدهند و         

بز كهنه و سرگين گاؤ راعي و آرد جو و جاورس به سركه طال كنند و يا بـه آرد حلبـه و آرد جـو و جـاورس و              پشك  

البطم هر واحد سه درم پيه كهنه شش درم پيه و علك را گداخته ادويه بدان آميختـه   سرگين كبوتر صحرائي و علك   

ن و تب و تـشنگي باشـد از اسـتعمال اشـياي              گفته كه هر گاه استسقا با حرارت بود و بول رنگي           مجوسيضماد كنند   
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الثعلـب و آب كـاكنج و آب قـاقلي هـر واحـد پـانزده درم لـك                     مسخنه از داخل و خارج بايد حذر كرد و بر آب عنب           

مغسول يك درم ريوند چيني نيم درم زعفران دانگي مغز خيارشنبر پنج درم در عصارات مذكوره حـل كـرده صـاف                      

ده اضافه كرده چند روز بدهند و اگر در اين جا تب نباشد ماءالجبن كه بـه سـكنجبين                   نموده ديگر ادويه باريك سائي    

ساخته باشند روز اول نيم رطل با ده درم سكرالعسر لك مغسول و ريوند چيني هر كدام نيم درم پوسـت هليلـة زرد                        

به يك رطل برسد و اگر احتمـال        نيم درم باريك سائيده بامداد بنوشند و هر روز دو اوقيه از ماءالجبن بيفزايند تا                  يك

كند روغن بيدانجير يك درم اضافه كنند كه فائده تمام دارد و ايضاً اين معجون به ماءالجبن بدهند پوست هليلة زرد                     

و هليلة سياه پوست هليلة آمله هر واحد ده درم تمرهندي سي درم آلو بخارا عناب هر يك پنجاه عـدد و همـه را در           

ه ثلث آيد صاف نموده مغز خيارشنبر يك رطل در آن ماليده صـاف كـرده فانيـذ حرانـي يـك                     ده رطل آب بپزند تا ب     

رطل نيم روغن بادام شيرين نيم رطل اضافه كرده بر آتش مالئم بجوشانند تا به قوام عسل آيد از آتش فرود آرنـد و                         

ريوس و نمك هنـدي و عـود        ريوند چيني و فقاح اذخر و عصارة افسنتين و اسارون و مصطكي و عصارة غافث و كماذ                

السوس هر كدام پنج درم قوه و سليخه و      بلسان و حب آن هر كدام يك درم تخم كشوث و زرشك و تخم قطف و رب                

باديان هر كدام سه درم تربد سفيد سي درم همه را كوفته بيختـه بـا طبـيخ معقـود بـسرشند شـربتي سـه درم بـا                             

ند ماذريون مدبر يك اوقيه و در يك رطل آب بپزنـد تـا نـصف بمانـد                  تر خواهند بستان    ماءالجبن و اگر در اسهال قوي     

صاف نموده روغن بادام شيرين سه اوقيه داخل كرده به آتش مالئم بجوشانند تـا آب سـوخته روغـن بمانـد اجـزاي                        

 معجون مذكور را به اين روغن لت نموده معجون سازند و از يك نيم درم تا دو درم بخورند كه اسهال آب جيد كنـد                        

نوشانند اگر تب نباشد و اگر صاحب استـسقاي حـار را              اگر استسقا از سوءمزاج حار باشد و گاهي با اين شير شتر مي            

شير شتر يك رطل يا كلكالنج چهار درم و روغن ماذريون يك درم بدهند نافع آيد اگر تب نباشد و اين سـفوف نيـز                         

خم خيار مغز تخم خربزه تخم خرفه هر واحـد دو درم گـل              دهند مغز ت    براي مادة كائن از حرارت همراه ماءالجبن مي       

سرخ چهار درم تخم كشوث سه درم عصارة غافث فقاح اذخر زعفران سقمونيا هر واحد يك درم ريوند چيني يك نيم 

درم كوفته بيخته يك درم و نيم با هشت اوقيه تا ده اوقيه ماءالجبن بدهند اين ضماد به عمل آرند صندل سرخ گـل                        
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الملك آرد جو بنفشة خشك هر واحد يك جـزو            ل صبر سرگين گاؤ مغاث شياف ماميثا بابونه خطمي اكليل         سرخ فوف 

الثعلب و آب كاكنج و آب كاسني و اندك موم و روغن گل آميخته  زعفران ربع جزو همه را باريك سائيده به آب عنب  

اج و كبك و بچة مرغ و تيهو معمول زيربـاج           بر شكم و معده در حالت خلو آن از غذا ضماد نمايند و از اغذية لحم در                

يا به آب ليمون يا طبيح لبالب و قطف و اسفاناخ و ملوكيه به روغن بادام و گشنيز تر و خشك به طـور اسـفيدباج و                           

مطنجنات صالح است و سركه و زيت معمول به شكر و روغن بادام و سركه و نعناع و طرخون و اندكي از كرويا و كبر                  

 و روغن بادام و سركه و نعناع معمول به سركه و ليمـون و نمـك چـون از آن انـدك بخورنـد در آن                           معمول به شكر  

تطفية حرارت و تفتيح سدد و جالي بلغم است و اما استسقائي كه از قبل امراض حاده بود از آن خالصي نبـود مگـر              

ود و اين ضعف كبد افزايد و       اندك و اين سبب شدت حرارت تب و ضعف جگرست چه تب محتاج به تطفيه و تبريد ب                 

 شـيخ    گفته استسقا كه از امراض حاده افتد ردي است         بقراطكبد محتاج به اسخان است و اين تب زياده كند و لهذا             

االمكان از فصد اجتناب نمايد مگر كساني كه استسقاي ايشان بـه              فرمايد واجب است كه هر صاحب استسقا حتي         مي

الغذااند به سـبب قلـت خـون در           صد اعضاي ايشان را از غذا منع كند و آن قليل          سبب احتباس خون باشد بهر آنكه ف      

و بدن و مع ذلك جگر ايشان را بارد كند پس فصد در اكثر احوال مضر بود و اگر ورم باشـد اول اعتنـا بـدان نماينـد                          

م و كلكالنـج در آخـر        روغن پسته و بادام در جميع انواع استسقا نـافع اسـت و بداننـد كـه تريـاق و دواءالكـر                      بدانكه

استسقاي بارد سخت سودمندست و اما در مسهالت دوائي كه مضر كبد باشد داخل نبـود و اگـر بـدان اضـطرار بـود                         

اصالح آن بايد كرد و تنقيه دفعةً هم نشايد بلكه به مرات كنند بهر آنكه آنچه دفعةً باشد قاتـل بـود و اقـل ضـرر آن                            

د باشد بايد كه از كبد دور دارند مگر به ضرورتي يا به حيلة اصالح و اما                 تضعيف كبدست و صبر تنها جگر را سخت ب        

استسقاي حار يا تابع ورم حار بود و يا تابع مزاج حار بالورم كه مضعف قوت مغيره باشد و سرخي قاروره بر اين نو ع                         

 ساير داليل اعتماد نمانيـد  باشد بلكه در آن بر     استسقا دليل نتواند شد كه گاهي رنگيني قاروره به سبب قلت بول مي            

پس عالج كنند و بايد كه در اين از هر دو سبب مذكور از ادوية حاره البتـه اجتنـاب نماينـد كـه آن در سـبب و در                              

مرض بيفزايد بلكه در آن خطر عظيم بود واجب نيست كه التفات نمايند به سوي قول كسي كه گويد استسقا به جز                      
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اند كه ما و ايشان معالجة اورام به عـالج او و              ايم و قبل ما تجربه نموده       شاهده كرده يابد چه ما م     ادوية حار صحت نمي   

معالجة مزاج حار به تبريد نمودند و اكثر شفا يافتند و زني را ديدم كه او را استسقا ضعيف نموده و علت عظيم شـده       

ر او ناخوشنماست و به شـد و امـا          بود آن زن به خودي خود و آرزوي خويش به خوردن انار چندان افراط كرد كه ذك                

غذا براي صاحبان استسقا بايد كه اندك و يك وقت باشد و اگر ممكن باشد نان گندم به سبب لزوجـت و تـسديد او                         

ترك كنند و بر نان جو مبرز اقتصار نمايند واگر چاره نباشد نان تنوري خشكار نضيج مجفف دهنـد لـيكن از گنـدم                        

كنند و دسومت ايشان از مثل زيت اتفاق بود از اغذيـة آنهـا                رد نخود در آن داخل مي     غيرعلكيه باشد و بعضي مردم آ     

سركه به زيت مبرز و مقوه موافق است و شورباي ماكيان نافع بود كه آن جامع ادرار و اصالح كبدست و طعـامي كـه    

قنابر و خروس پيـر و ماكيـان        سازند و بايد كه شوربا براي ايشان نخوداب و شورباي             نصاري از زيتون و گزر و ثوم مي       

باشد و خصوصاً به حشيش ماهودانه و لحومي كه گاهي تناول نمايند لحوم طيور خشك مثل دراج و كبك و شفنين                     

و فاخته و قنابر و قطا و غزال و جدي و ماهي كوچك مبرز ملطف و حريف مقطع اسـت و نمـك افعـي سـخت نـافع                             

ايشان مثل كرفس و چقندر و بقلة يهودي و كاسني و شاهتره و اندك              افزايد و به قول       است وليكن گاهي تشنگي مي    

سرمق و كرات و سراب و برگ كرويا و پودينه و ثوم و كبر و خردل است و همه حبوب ايشان را ضـرر دارد و خاصـةً                            

مـا و   دهند ايشان را در وقت به خر        براي اصحاب طبلي و اما لبوب پسته و فندق و بادام تلخ است و گاهي رخصت مي                

مويز و در فواكه رطب البته رخصت نيست اال انار شيرين و اما شراب صاحب استسقاي حـار از آن تعـرض ننمايـد و                         

صاحب استسقاي حار از آن تعرض ننمايد رقيق كهنه اندك نه بر نهار نه برطعام بلكه بعد زماني كه انحـداد طعـام از         

  معده معلوم شود فقط 

  استسقاي لحمي

از ترهل جميع اعضا و چون مادة آن در خلل لحـم مـستقر بـود لهـذا لحمـي گوينـد و نـزد اكثـر                           و آن عبارت است     

ترين انواع استسقاست و كثيرالوقوع و به قول شيخ بعد اسبات مشتركة مذكوره سبب مقـدم در ايـن فـساد در                        سليم

ام در بدن جمع شود هضم سوم كه در عروق بدن است به سوي فجاجت و مائيت و بلغميت بود و بدان سبب خون خ
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و به سبب رداءت خود بدن لصوق طبيعي ننمايد و گاهي مقدم در اين فساد در هضم دوم كه در جگرست يـا هـضم                         

اول كه در معده است يا فساد چيزي كه تناول نمايند و بلغميت آن بود چـون هاضـمه و ماسـكه و مميـزه در كبـد                            

ضعيف گردد اين استسقا حادث شود و اكثر اين سبب بـرودت            ضعيف شود و جاذبه در اعضاي قوي و هاضمه در آنها            

در كبد به نفسه يا به مشاركت عضوي ديگر بود و اگرچه اورام و سدد مانع نفوذ غذا نباشد و عـروق بـدن كثيرالبـرد                          

باشند و امراضي كه آن را عارض شود و سدد كه در آن از خوردن لزوجات و گل و مانند آن باشد و گاهي بـه سـبب                            

باشد و گاهي به سبب حرارت غريب بدن و اخـالط             ن برودت خارجي در اعضا از هواي بارد كه اثر قوي نمايد مي            تمك

ها سده افتد خلط صديدي گداخته در نواحي گرده گـذر             كه در عروق است حادث شود و پس چون در منفذها و رگ            

تسقاي لحمي تولد كند واين اكثر دفعةً افتـد         نيابد و آن ماده در جميع بدن متفرق گردد و به اعضا ملتفق نشود و اس               

و اسهال گاهي در لحمي سخت نافع بود و به قول صاحب كامل استسقاي لحمـي از تغييـر غـذا در جگـر بـه سـوي                            

رطوبت بلغمي به سبب افراط برد و رطوبت بود كه به سوي ساير اعضاي بـدن نافـذ شـود و آن را بلغمـي گردانـد و                            

م صلب جگر بود كه مجاري او منضغط و مسدود سازد پس نفس از وصـول بـه سـوي آن                     حدوث اين در كبد يا از ور      

منع گردد و مزاج آن بارد شود و يا به سبب ورم طحال بود كه از تنقية بدن از مرة سـودا ضـعيف گـردد و سـودا در                              

 يـا خـون   جگر كثرت نمايد و حرارت آن را منطقي سازد و يا از خروج خون مفرط به سبب جراحت يا خـون حـيض                     

بواسير بود كه روح و حرارت غريزي را تحليل كند و بدان سبب جگر ضعيف گردد و يا از احتباس خون حيض يا دم                        

بواسير پود چون حرارت غريزي كبد را محتقن و منطقي سازد و جگر بارد گردد و يا از برد مزاج معده بود چون غـذا                 

ة او به سوي خون متعسر گردد و يا از اخالط غليظ بلغمي لـزج               از آن غيرمنهضم به سوي كبد نفوذ كند بر جگر احال          

باشد كه سدد در  مجاري كبد حادث كند پس نفس از رسيدن به سوي جگر ممتنع گردد و مـزاج آن بـارد شـود و                           

ايضاً خون بر حالت بخود به سوي ساير اعضا نافذ نگردد ليكن از آن آنچه دم مائي بود نفوذ كند و بدان سـبب اعـضا                          

ب شوند و اكثر اين نوع استسقا از اين سبب اعني سده حادث شود و گاهي از ضعف معاي صائم و عروق معـروف                        رط

به جد اول حادث گردد و بيشتر عقب حميات متطاوله به سبب نوشيدن آب بسيار و به سبب قلـت انهـضام غـذا در                         
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نت مزاج كبد حادث گردد پس قوت او        معده و حدوث سدد حادث شود و ايضاً گاهي از قبل امراض حاده هنگام سخو              

منحل گردد و توليد خون آن را ممكن نبود و از اين نوع از استسقاي لحمي صـاحب او خالصـي نيابـد بهـر آن كـه                            

سـبب كلـي    بالجمله  ممكن نيست استعمال اشياي مسخنه كه آن مزيد حمي است و نه مبرده كه مزيد استسقا بود                  

او در اكثر و باشد كه از گرمي جگر افتد زيرا كه چون جگر ضـعيف شـود                  لحمي ضعف قواي جگرست و سردي مزاج        

چنان غيرمنهضم در جگر بماند و تغيير ناگرفتـه و            به سوي مزاج گرم يا سرد مبتال گردد و غذا نيك هضم نيابد و هم              

سردي جگر  خون ناشده در اعضا و خلل گوشت درآيد و بدان سبب انتفاخ در جسم رو نمايد و اسباب جزئيه ضعف و                      

بسيارست چنانچه خروج خون به افراط و احتباس خون معتاد به نحوي كـه مـسطور شـد و شـرب آب بـسيار سـرد                          

خاصةً عقب حمام يا بعد خواب يا عقب حركت بدني يا نفساني مفـرط مثـل غـضب و غـم و جـزو آن و آفـت عـضو                              

يه از امـتالي رطوبـات لزجـه در آن و           ترست و برودت ر     مشارك و مجاور چون ورم طحال و برد معده و اين خطرناك           

 و عالمـت لحمـي    ضعف گرده از جذب مائيت و حرارت جميع بدن و مغص و پيچش امعا و درد پشت و آفت حجاب                     

آن است كه انتفاخ و ورم رخو در همه اعضاي بدن بود و رنگ بدن سفيد گردد و بال اشراق چنانچـه جـسم ميـت را                           

ه به فربهي ميل كند نه به الغري و در اكثر اول پاي ورم كند پـس شـكم و                    عارض شود و در آن اعضا و خصوصاً چهر        

خصيه پس روي و دست و ديگر جايها و چون در هر موضـع از بـدن او انگـشت غمـز كننـد فـرو رود و يـك لحظـه                       

چنان اثر غمز بماند پس آهسته آهسته به جاي خود عود كند و هر قدر كه غلـظ و لزوجـت در رطوبـت محـدث                            هم

خ زياده باشد اثر انغماز تا دير بماند و در شكم و انتفاخ و تخصص و بيرون آمدن ناف كه در شكم صاحب زقـي و                          انتفا

باشد نبود و در اكثر امر تابع او ذرب و نرمي طبيعت به سفيدي بود و نبض او موجي عـريض لـين باشـد و                            طبلي مي 

 با حرارت بود نـشان آن هويـدا باشـد مثـل شـدت               سفيدي بول و ترشي دهان و قلت عطش نيز از آثار اوست اما اگر             

عطش و سرخي بول و تلخي دهان و مانند آن و گـاهي از اعـضا و خـصوصاً از سـاقين رطوبـت مـائي تقـاطر كنـد و                    

اند كه چون در چهرة انسان يا بدن يا دست چپ او ترهل پديد آيد و در مبـدأ ايـن عـرض خـارش در بينـي او                               گفته

وم هالك گردد و آنجا كه اين مرض به مشاركت اعضاي ديگر افتد اول در آن عضو آفتـي                   عارض شود و روز دوم يا س      
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و المي بوده باشد چنانچه احتباس خون بواسير يا ترك فصد بر كثرت خون و سرفة خـشك دائـم بـر بـرودت ريـه و       

ض بر مشاركت   نرمي طبع بر مشاركت ماساريقا و ضعف يا جراحت كليه بر مشارت گرده و احتناق رحم يا حبس حي                  

رحم و تب حاد يا حميات طويل بر سوءمزاج گرم جميع بدن و آلم دائم نواحي ناف بر مغص و پيچش و تنگي نفـس                         

و سرفه بر مشاركت حجاب گواهي بدهد بالجمله عالمت مرض هر عضو مشارك در بحث آن عضو مفصل مسطورست                   

در عالج كلي اقسام استسقا عالج هر چه اهد بود خلل هر عضو كه با اين مرض دريافت گردد از مشاركت آن عضو خو

و آنچه در عالج امراض كبد از سوء امزاج بارد از اشربه و معاجين و اضمدة مسخنه و جزو آن مسطور شـد بـه عمـل                           

آرند و جميع قوانين كه در سوءالقنيه مذكور شد مفيد شناسـند و پـس از تعـديل و تـسخين جگـر جهـت نـشف و                            

شقه مثل سرگين گاؤ و پشك بز و سرگين كبوتر و بورة ارمنـي و كبريـت و خاكـستر چـوب                      تجفيف رطوبت ادوية نا   

الثعلب و سركه ضماد كنند و تدبير تعريق و اندفان به كار برند و اگر حاجت تنقيه                   انگور و گل مغره و زنجبيل و عنب       

وس تخـم كـشوث انيـسون بـيخ         الـس   الثعلب اصل   بينند بعد از نضج به منضج بلغم مسهل بلغم دهند و يا بنفشه عنب             

كاسني بيخ باديان گاؤزبان مويز منقي باديان نيم كوفته جوشانيده گلقند ماليـده صـاف كـرده بدهنـد و روز مـسهل                     

سناي مكي گل سرخ مغز فلوس ترنجبين شربت دينار روغن بادام افزايند و به جاي آب عرق مكـوه و كاسـني و روز                        

 گاؤزبان شربت بزوري دهند و يا منضج از پوست بيخ باديان و بيخ كاسـني         دوم تبريد از عرق مكوه عرق كاسني عرق       

الثعلب   هر يك نه ماشه بيخ كرفس اذخر تخم كشوث انيسون قنطوريون دقيق هر يك چهار ماشه بسفائج قرطم عنب                  

 السوس مقشر هر يك هفت ماشه انجير زرد پنج عدد و مويز منقي دو تولـه در عرقيـات شـب خيـسانيده صـبح                         اصل

جوشانيده با گلقند عسلي چهار توله بدهند و بعد هفت هشت روز حب ريوند يا حب بهرامي نه ماشه وقـت شـب بـا                         

عرق مكوه نه توله و عسل سه توله داده صبح در مطبوخ مذكور سناي مكي توله ريوند خطائي يا چيني تربد موصوف                     

توله شربت دينار كبير چهار توله روغـن بـادام          هر يك نه ماشه زنجبيل چهار ماشه خيارشنبر ترنجبين هر يك هفت             

پنج ماشه اضافه نموده مسهل دهند و وقت و به هر نخوداب مرغ نوشـانند روز ديگـر تبريـد از دواءالكـركم كبيـر يـا                           

السوس پرسياوشان بيخ كبر هـر يـك هفـت ماشـه قنطوريـون                دبيدالورد نه ماشه با ورق طال پيچيده با مطبوخ اصل         
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اذريوس انيسون اذخر هر يك سه ماشه در عرق جوانسه و مكوه جوشانيده شربت بـزوري حـار                  دقيق كمافيطوس كم  

چهار توله داخل كرده خزف نه ماشه يا تودريين پاشيده دهند غذا پالؤ و كباب كم روغن و بعد از سه چهـار مـسهل                         

برند و به رياضيات نافع ايـن مـرض   كلكالنج يا دواءالكركم يا امروسيا با عرق افسنتين و اطليه و اضمدة محلله به كار              

ترين مـسهالت دريـن نـوع حـب ريوندسـت و طبـيخ نـانخواه و انيـسون                     معرف و محلل مادة ورم امر فرمايند و نافع        

نوشيدن به غايت مفيد و گويند كه تنقل به جوزالطيب نافع استقساي لحمـي اسـت بنـابر تـسخين كبـد و تجفيـف                         

يونانيه و هنديه كه مذكور گردد حسب حاجت استعمال نمايند اما اگر بـا              رطوبات فاسد موجب ترهل و ديگر تركيب        

حرارت بود به تدبيري كه در عالج كلي و در عالج امراض كبد از سوءمزاج حار گذشـت اول ازالـة حـرارت نماينـد و                          

ف اسـت   خوردن انار هم نافع است و بعد تسكين حرارت به عالج خاص استقسا كه اسـهال و ادرار و تعريـق و تجفيـ                       

متوجه شدند لكين از آنچه شديدالتسخين بود احتراز الزم دانند و جهت اسهال صـفرا مطبـوخ هليلـه و شـربت ورد                       

مكرر و شير شتر با شكر و آب كاسني و شربت بنفشه توان داد و اگر سرفه بود شربت زوفا مفيد باشد و مـداومت بـر                           

ن است كه اول ازالة سبب سابق كنند كه كنايت از اسباب            الثعلب مطبوخ نافع است و بهتر آ        شربت بزروي و آب عنب    

 است و بعد معالجة سبب واصل نمايند كه عبارت از برودت و ضعف جگرست و تـدبير اسـباب سـابقه                       جزئيه مذكوره 

چنĤن است كه اگر ضعف و برودت معده سبب بود اول قي كنانند و گلقند و انيسون خورانند و جهـت اسـهال حـب                         

د و بهر تعديل دواءالكركم و اگر از برآمدن خون كثير بود اشربه و اغذية مولـد خـون مثـل شـربت                       اصطمخيقون دهن 

مرغ و گوشت تناول كنند و اگر از كثرت خون در بدن بود خون كـم نماينـد و در ايـن جـا شـربت                            ميبه و زرده تخم   

يـة سـودا نماينـد و تقويـت سـپرز           زرشك و ليمون و تمرهندي و آب انار مفيد بوده و اگر از يا ضعف  طحال بود تنق                  

كنند بدانچه در عالج ورم و ضعف طحال مذكور گردد و اگر از سردي ريه باشد شربت زوفـا دو گلقنـد دهنـد و اگـر                           

مشاركت ماساريقا سبب باشد شربت بزوري و آب انار دهند و مقويات جگر استعمال كنند و اگر بـه مـشاركت گـرده                       

ش به حسب سبب ارتعاش اخذ كنند و اگر به مشاركت رحم  به سبب اختناق                بود از جهت ضعف يا جراحت او عالج       

يا حبس حيض باشد عالجش از مبحث آن روشن گردد و اگر از جهت سوءمزاج  گرم  جميع  بدن افتد عـالج  تـب                           
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نمايند و اين اخذ كنند و اين رديست و اگر به سبب مغض و پيچش بود اول فكر مغض و زحيـر كننـد بعـده تـدبير                            

الظهر نمايند و اگر از جهت حجاب بود معالجه حجـاب نماينـد و شـربت                  ستسقا و اگر تابع درد پشت بود عالج وجع        ا

بزوري كه در آن بنفشه و زوفا و پرسياوشان داخل بود بنوشند و باقي تدابير عند تركيب اسباب و تقاضـاي حـال بـر                         

ل مذكورسـت و تـدبير سـبب واصـله پيـشتر            رأي طبيب است و عالج هر يك از اين اسباب در موضع خويش مفـص              

مسطور شد و جهت تغذيه گوشت مرغ يا بز جوان كه با نخود پخته باشد يا قنق سماق اختيار نماينـد و گوينـد كـه                          

هـاي رطبـه    دفع ماده اين علت را به سه وجه بايد كرد اول آنكـه از آب و اشـياي آشـاميدني و نـان و طعـام و ميـوه                       

دارند تا به گرسنگي و تشنگي مدد ماده منقطع گـردد و خيلـي بـه تحليـل رود و چـون از                       االمكان مريض را باز     حتي

طاقت شود و جهت حفظ قوت به غذا دادن حاجت آيد قدري قليل پالؤ مـرغ خـشك كـه از                       شدت جوع و عطش بي    

تـه و غيـره     دخن باشد نه از برنج سرود دهند باز تا تشنه نشود و يا قدري كباب از طيور مثـل گنجـشك و لـوه و تي                         

نمك با عسل و يا پالؤ دخن كه گل كبر و روغن دنبه تازه در آن باشد و اگر نباشد عوض آن روغن گاؤ كنند و يـا                              بي

نان خشكار با كباب و يا شورباي طيور مذكوره و يا به عسل و يا دخن فقط به عسل و يا به بقله مكوه و هـيچ غـذاي                             

ورت ندهند و عوض آب عرق مكوه يا كاسني يا باديان و ياكوبدار و امثـال                ضر  ها هم بي    غليظ و لزج نبايد داد و ترشي      

آن مناسب مزاج دهند بلكه آب دست و وضو نيز از عرقيات مذكوره كنند و در طبيخ دوا هم استعمال نمايند دوم آن 

برجا ماند و بعـد     كه به قي و مسهل و حقنه و شياف ماده را كم سازند به دفعات و مسهلي قوي هم نبايد داد تا قوت                        

از آن جهت تحليل معاجين و اطلية محلله به كار برند و بعد به شدن تا يك ماه بلكه  دو ماه رشته پرهيز بـه دسـت                            

 آن كه بعد از تنقيه مابقي مواد را خشك نمايند به عرق آوردن در        سومدارند تا باز عود نكند واال ازالة آن محال است           

تا عرق آيد و بايد كه از پنبة كهنه و يا ريسماني كه از وي ريسيده باشند پاك كننـد                    آب و يا بخورات       حمام گرم  بي   

زار و تمـرغ و انـدفان در          تا بسيار آيد و يا جلوس در آفتاب و رياضات معتدله و سواري كشتي و مشي بر زمين ريـگ                   

مايـد كـه هـواي آن گـرم         ريگ گرم و غسل به آب معدني شبي و كبريتي و آب درياي شور و اگر انتقال به شهري ن                   

 مفيد استسقاي لحمي خوردن عودالبخور هر روز يـك مثقـال و ضـماد               ذكر بعض ادوية يونانيه   باشد بسيار مفيد بود     
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نخود سياه مجرب سويدي است و جوزبوا و شكوفه حندقوقي و بسباسه و ضماد نخود سرخ و حضض هر واحـد نـافع                       

ست و اگر با كثرت برودت باشد دارچيني مصطكي ريونـد چينـي             الحديد و آب آن در لحمي مفيد        نوشته و كذا خبث   

دارفلفل فلفل سياه هريك سه ماشه زنجبيل برنگ كابلي هر يك شش ماشـه كوفتـه و در آب جوشـانيده گلقنـد دو                        

توله ماليده بنوشند و يا از برنگ كابلي و زنجبيل به وزن مذكور و ريوند چيني دو ماشه فلفل سياه يك ماشه سفوف                       

ه بدهند و بااليش دارچيني و مصطكي و دارفلفل به دستور جوشانيده بنوشانند و يا كاسني بيخ كاسني هر يك ساخت

الطيب تخم كرفس برنگ كـابلي هـر يـك            نه ماشه باديان بيخ باديان هر يك شش ماشه مويز منقي هفت دانه سنبل             

ريوند چيني سه ماشه فلفل سياه چهـار سـرخ          سه ماشه جوشانيده شربت بزوري دو توله انداخته بنوشند بعد از آنكه             

الصبغ تخم كـشوت مـويز منقـي جوشـانيده            الثعلب پرسياوشان فوه    باريك سوده بخورند كه مجرب است و ايضاً عنب        

الثعلـب شـش ماشـه مـويز منقـي ده دانـه انجيـر زرد سـه دانـه                      گلقند داخل كرده بنوشند و يا بهر بلغم غليظ عنب         

السوس چهار ماشه جوشانيده با گلقند بدهند و اگر رفع قبض منظور      افث سه ماشه اصل   پرسياوشان چهار ماشه گل غ    

الثعلب گل سرخ هـر يـك شـش ماشـه             باشد روز دوم يا سوم سناي مكي نه ماشه براي تليين شكم افزايند و يا عنب               

دهند و اگـر خواهنـد      باديان پرسياوشان هريك چهار ماشه مويز منقي ده دانه جوشانيده گلقند سه توله داخل كرده                

تخم كاسني شش ماشه افزايند باز سناي مكي نه ماشه افزوده بعده سنا موقوف كنند و غذا شله و به جاي آب عـرق                        

مكوه بدهند و يا جوارش شهرياران توله خورده بااليش عرق باديان عرق چهل گياه هر يك هفت توله عـرق كاسـني                      

ه بنوشند و اگر سرفه باشد لعوق سپستان عوض گلقند داخل كنند و يـا               پنج توله گلقند سه توله شربت دينار سه تول        

معجون دبيدالورد شش ماشه خورده بااليش شير شتر پنج دام شهد هفت ماشه حل كـرده بنوشـند نـيم گـرم و يـا                         

دواءالكركم شش ماشه با عرق باديان بخورند و خاكستر سرگين بز كـوهي و خاكـستر پاچـك دشـتي و آرد حلبـه و                         

 چيني هر يك شش ماشه  بورة ارمني دو توله زيره سياه دو توله و نيم سائيده به سركه كهنه ضماد نمايند كه                        ريوند

مجرب است و اگر نوشداروي ساده همراه عرقيات بخورند و سعد كوفي بورة ارمني پشك آهو خاكـستر چـوب انگـور                      

مايند براي ضعف كبد و ورم اطراف مفيدست و   الثعلب تازه ضماد بر دست و پا ن         هر يك چهار ماشه سوده به آب عنب       
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الـسوس و نبـات دهنـد         الثعلب اصـل    اگر با ورم تمام شكم و نزله باشد كلكالنج همراه عرق مكوه و همراه طبيخ عنب               

الثعلـب گاؤزبـان شـكاعي        الـسوس عنـب     قراري شود طبيخ باديان اصـل       بعده اگر از استعمال دواي حار بيهوشي و بي        

وس جوشانيده گلقند داخل كرده دهند و اگر با عسر نفس و نزله باشد زوفاي خشك سه ماشه                  پرسياوشان اسطوخود 

السوس خطمي هر يك چهار ماشه مويز منقي ده دانه جوشانيده شكر سرخ توله داخل كرده بنوشـند و اگـر در                        اصل

الـنفس بـه دسـتور        قشب نفخ ماند زراوند طويل سه ماشه افزايند و همراه جوارش كموني شش ماشه دهند اگر ضـي                 

الثعلب بيخ كبر هر يك چهار ماشه گلقند دو توله عوض زوفا خشك و شكر سرخ در نسخة سابق كنند دوم                       ماند عنب 

روز سناي مكي نه ماشه افزايند بعده منضج پرسياوشان باديان بيخ كبر گل سرخ هريك چهارماشه بيخ باديـان بـيخ                     

شه جوشانيده گلقند سه توله داخل كرده و سه روز دهنـد بعـده              الثعلب تخم كاسني هريك شش ما       گل كاسني عنب  

نضج از قاروره دريافته تربد سفيد چهارماشه زنجبيل يك ماشه عصارة ريوند چهار سرخ و ديگر اجزاي مسهله افزايند                   

د و اگر در سن پيري بعد آمدن خون بسيار از بواسير و نوشيدن شير شتر بر پاهـا و چهـره تهـبج دائمـي بـاقي باشـ                            

باديان مصطكي پودينه خشك هريك چهار ماشه االيچي خرد سه ماشه جوشانيده گلقند دو توله دهند روز دوم عود                   

الطيب دو ماشه مويز منقي هفت دانه افزايند و به جاي آب عـرق مكـوه و غـذا كـم يـك       صليب باشه روز سوم سنبل    

ذخـر مكـي بـيخ باديـان هريـك چهارماشـه            وقت پالؤ بعده چون ورم كم شود االيچي خرد سه ماشه نعناع خـشك ا              

جوشانيده با گلقند دهند باز گاؤزبان افزايند و اگر اشتها زياده باشد غذا از يك پاؤ زياده نبايد خورد و مويز منقي هم                       

الثعلب شيرة باديان نبات بنوشند و اگر از دواءالكركم چند دست بـه               بخورند باز دواءالكركم خورده بااليش شيرة عنب      

الثعلب چهار ماشه نبات دو       الثعلب چهار توله پخته شيرة عنب       اجابت شود تخم ريحان چهار ماشه به عرق عنب        لينت  

توله داخل كرده بنوشند و در خوردن معجون تأخير كنند باز خارخسك تخم خربزه كوفته هر يك شـش ماشـه بـه                       

ز تخم شربتي چهار ماشه پاشـيده بدهنـد         الثعلب ده توله جوشانيده تخم ريحان نبات داخل كرده بدهند با            عرق عنب 

باز چون اسهال موقوف و ورم پاها كم شود و ورم چهره باقي ماند قرص گل صغير چهارماشـه كوفتـه در نوشـداروي                        

الثعلب چهارماشه تخم كاسني كوفته شش ماشه باديان چهارماشه جوشانيده نبات يـك               ساده سرشته بخورند و عنب    
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الثعلب هر    طبع موقوف گردد دواءالمسك حار شش ماشه خورده شيرة كاسني شيرة عنب           توله دهند اگر از اين لينت       

يك شش ماشه نبات يك توله بدهند و شام همراه دواءالكركم دهند اگر باز لينت طبع شود شـيرة زيـرة سـفيد سـه                         

ماشه جوشانيده نبات   الثعلب چهار   ماشه افزايند باز دواءالكركم خورده تخم كاسني چهارماشه مويز منقي ده دانه عنب            

الثعلب  الثعلب نيم پاؤ پخته شيرة عنب       يك توله دهند اگر باز چند نوبت اجابت گردد چهار تخم نه ماشه به عرق عنب               

اآلس شيرة باديان هر يك چهار ماشه نبات يك توله داخل كرده دهنـد بـاز چـون طبـع بـه اعتـدال آيـد                            شيرة حب 

لكركم لينت طبع شود اصالح آن به قابضات خفيفه و مقويات جگر نموده باز              ءادواءالكركم دهند غرض آنكه اگر از دوا      

الثعلب تخم كاسني تخم خربـزه         با بول غسالي باشد عنب     و اگر استعمال آن كنند تا تقويت كلي به جگر حاصل شود           

ر خيارين كوفته هر يك شش ماشه تخم كشوت اذخر مكي گل سرخ هر يك چهار ماشـه بـه عـرق شـاهتره پـاؤ آثـا                 

جوشانيده گلقند دو توله بدهند و بر جگر روغن بابونه بمالند غذا آب گوشت باز باديان چهار ماشه بيخ باديـان شـش       

ماشه پرسياوشان چهار ماشه عوض تخم خربزه و خيارين و كشوث و گل سرخ و عرق نمايند بـاز گـل خطمـي سـه                         

 تخم كاسني و عـرق كننـد بعـده مـسهل از             ماشه گل بنفشه چهار ماشه در نسخة اول عوض تخم خربزه و كشوث و             

الثعلب هر يك شش ماشه پرسياوشان اذخر مكي هر يـك چهارماشـه               باديان چهارماشه بيخ باديان تخم كاسني عنب      

 مكي نه ماشه گل سرخ چهار ماشه گلقند سه توله فلوس خيارشنبر شش توله ترنجبين چهار توله روغـن گـاؤ                      سناي

الثعلب خبازي هر يك چهار ماشه مويزمنقي ده دانه خيارين كوفتـه              منضج از عنب  شش ماشه دهند و بعد مسهل باز        

الثعلـب همـه ادويـه        شش ماشه جوشانيده شربت بزوري دو توله داخل كرده دهند غذا شله و به جاي آب عرق عنب                 

ضج داده بعـده     ورم پاها و سينه و معده از غلبة بلغم و صفرا باشـد اول منـ                و اگر مقوي كبدست و مخرج مادة رطوبي       

الـسوس ريونـد چينـي تربـد          مسهل از تخم خربزه تخم كاسني پوست بيخ كاسني گل سرخ هر يك شش ماشه اصل               

سفيد هر يك چهارماشه جوشانيده گلقند دو توله فلوس خيارشنبر شش توله ترنجبين چهار توله روغـن گـاؤ چهـار                     

الثعلب شش ماشه گل       توله سرشته همراه عنب    ماشه سه مسهل داده قرص گل صغير چهار ماشه سوده به گلقند يك            

 با ثقل جانب كبد از بلغم رطوبتي باشد         و اگر سرخ پرسياوشان هر يك چهار ماشه جوشانيده نبات داخل كرده دهند            



174 

 

الثعلب تخم كاسني شاهتره خارخسك هر يك شش ماشه لك مغسول چهار ماشه جوشانيده نبات داخل كـرده                    عنب

 با كثرت مـواد رطـوبي در معـده و كبـد و حمـاي       و اگرين ساده يك توله سرشته افزايند     باز گلقند يك توله سكنجب    

بلغمي و اسهال بود و ضعف مانع مسهل باشد به اين ادويه مفتح مدر ماده مقوي معده و كبد عالج  بايد كرد اگر بـر                          

الثعلـب    بـيخ كاسـني عنـب     مزاج گرمي نباشد و بلغم غالب بود شكاعي باداورد تخم كشوث پوست بيخ باديان پوست                

باديان پرسياوشان شب در آب گرم يا عرق مكوه يا آب مكوه تازه و آب كاسني تازه تر كرده صبح ماليده صاف كـرده                        

شربت بزوري خاكشي بارتنگ پاشيده بنوشند و اگر منظور تليين و اخراج مواد باشد مويز منقي گل خطمـي گلقنـد                     

 نبود و طبع نرم بود پوست بيخ كاسني پوست بيخ باديان گل سرخ تخم خربزه                بيفزايند و هرگاه بر مزاج بود مستولي      

السوس اذخر مكي كرويـا انيـسون پودينـه در            الثعلب اصل   خيارين كوفته زرشك االيچي كالن خارخسك كوفته عنب       

شـند  عرق باديان عرق مكوه شب تر كرده صبح جوشانيده صاف نموده شربت بزوري بارتنگ تخم ريحان پاشـيده بنو                  

كه ماده را به ادرار برآورد و قبض صالح نمايد و هر گاه بر مزاج برودت از بلغم غالـب و اسـهال نيـز باشـد مـصطكي                             

الثعلـب جوشـانيده      پوست بيخ باديان بيخ كاسني تخم كرفس گل سرخ كرويا تخم خربزه در عرق كاسني عرق عنب                

 بعد تخمه ورم در محل كبـد و تهـبج           و اگر  دهند   صاف نموده شربت بزوري داخل كرده بارتنگ تخم ريحان پاشيده         

السوس مويز منقي جوشانيده گلقند داخل كرده بنوشند بعد از            چهره و ورم پايها بسيار باشد پوست بيخ كاسني اصل         

الثعلب پرسياوشان گل سرخ تخم خربزه كوفته گل بنفشه عـوض پوسـت بـيخ كاسـني داخـل كـرده        دو سه روزعنب 

ر افزوده بدهند و اگر از شربت دينار گرمي بر مزاج ظاهر گردد موقوف كنند و غذا آب گوشت    خيسانيده و شربت دينا   

با نان تنكي و به جاي آب طبيخ باديان دهند و ضماد مكوه پشك بز سـوخته فلـوس خيارشـنبر بـر پايهـا نماينـد و                            

السوس نبات    خبازي بهدانه اصل  الدم و سرفه باشد تخم خطمي         پانزده بيست روز همين استعمال نمايند و اگر با نفث         

سفيد در عرق بارتنگ جوش داده صاف كرده بارتنگ پاشيده بنوشند و اول صمغ عربي كتيرا مـصطكي بخورنـد روز                     

آميز برآيد و احساس روانگـي خـون از طـرف معـده و طحـال و                   ديگر اگر خون يكبارگي بسيار آيد بعده بلغم سرخي        

الدم نافع است دو سه ادويه يعني ريوند چيني           رصي كه براي استسقا و نفث     حوالي آن به سوي حلق معلوم گردد از ق        
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الثعلـب خـشك در آب        لك مغسول در سر دارد اضافه كنند بعده شيرة پوست بيخ انجبار افزايند و مغز فلـوس عنـب                  

گ عـرق    در تب خريفي بعد سه مسهل ظهور نمايد و اسهال عارض گردد اول بارتنـ               و اگر ساييده بر ورم ضماد كنند      

مكوه بعده تخم مويز بريان طباشير گشنيز خشك هليلة سياه بريان سفوف ساخته بـااليش نقـوع خفيـف يـا طبـيخ                       

 با ورم تمام شكم و صـالبت باشـد برنـگ            و اگر الثعلب پوست بيخ كاسني و غيره شربت بزوري بدهند            خفيف از عنب  

الثعلب جوشانيده گلقنـد      شان تخم خربزه و عنب    الثعلب بيخ كبر گل سرخ تخم كشوت پرسياو         كابلي چهار ماشه عنب   

الثعلب گيرد بر شكم و پاها ضماد كنند بعده سناي مكي نه ماشه افزاينـد غـذا شـوربا بـه                  داخل كرده بنوشند و عنب    

الثعلب ريوند چيني گل سرخ جوشـانيده شـربت           الثعلب دوم روز دواءالمسك معتدل خورده عنب        جاي آب عرق عنب   

ه جاي شربت كنند پس اگر ورم از جانب طحال كم شود و جانب كبد كه موضع مرض است بـاقي                     بنفشه باز گلقند ب   

الثعلب بيخ كبر پرسياوشان خيـارين جوشـانيده بـا     ماند قرص گل صغير سوده به كلكالنج بزوري سرشته همراه عنب       

الطيـب بـيخ كبـر         سنبل الثعلب گل سرخ گاؤزبان     گلقند دهند اگر اسهال شود و در صالبت و ورم تخفيف گردد عنب            

شـود و از بـراي ادرار         ريوند چيني كاسني جوشانيده گلقند بدهند كاسني براي خفقان كه از ادوية مسهله پيـدا مـي                

دهند و اگر افتادن بر پهلو دشـوار بـود قـرص گـل صـغير                  الطيب و غيره مي     ماده و بهر اصالح ادوية حاره مثل سنبل       

الثعلب جوشانيده نبات داخل كرده دهند بعده بـراي     السوس گاؤزبان عنب    اصلسوده به گلقند سرشته با ريوند چيني        

الثعلـب جوشـانيده نبـات بدهنـد دواءالمـسك هرچنـد              تقويت دواءالمسك بارد بخورند و گاؤزبان گل گاؤزبان عنـب         

عـارض  باردست چون ماده باقي نبود و لقا حاصل شده باشد مضائقه ندارد و اگر به سبب ضعف از مـسهالت خفقـان                       

 در پيرانـه    و اگر شود هليلة مربي با عرق شاهتره دهند باز گاؤزبان زرنباد گل سرخ جوشانيده نبات داخل كرده دهند                  

الثعلـب    سال مرض مستحكم باشد بعد تنقيه به طبيخات معموله اين حب روناس مسهل همراه عرق باديـان و عنـب                   

فر انيسون لك مغسول عصاره غافث پوست هليلةه زرد         هريك پنج توله بدهند روناس يعني مجيهه گل سرخ گل نيلو          

افسنتين ريوند چيني صبر زرد هر يك سه ماشه تربد دو ماشه زنجبيل يك كوفته بيخته حب سـازند و گـاهي ايـن                        

دهند بدين طور كه اول روز از اين حب چهار ماشه همراه شير شتر چهار دام داده هـر روز شـير                        حب با شيرشتر مي   
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كاهنـد و غـذاي روز        افزايند و بـاز مـي       تا شانزده نهايت بيست دام به قدر قوت هضم و مزاج مريض مي            دو دام افزوده    

كاهند و در انتهـا   افزايند به تدريج غذا مي همان صرف شير و غذاي شب شله دو سه دام و نهجي كه در ابتدا شير مي          

گر از تخمه و اسهال حذر كننـد پـس اولـي آن             رسانند م   افزايند و به قدر اشتهاي معمولي مي        كاهند و غذا مي     شيرمي

است كه شكم سير هرگز نخورند و مادام كه شير بنوشند اصالً نان نخورند و حب روناس كه مسهل نيـست و مقـوي                        

الطيب مصطكي زعفران هريك سه ماشه اذخر مكي اسارون تخم كشوث گل سرخ روناس            جگر باردست اينست سنبل   

هر واحد چهار ماشه قرنفل قاقلة صغار هر يك دو ماشه كوفته بيخته حب بندنـد                لك مغسول حب بلسان عود بلسان       

در سن دوازده سالگي ورم همه شكم از هشت مـاه و عـدم انتفـاخ                و اگر   و اگر خواهند باشند سه وزن معجون سازند         

رده شربت بنفشه   السوس در عرق مكوه برآو      الثعلب شيرة اصل    ها و با سرفة شديد باشد اول شيرة عنب          ازخوردن كشته 

الملك در آب مكوه ساييده نيم گرم ضماد نمايند باز مكوه  خاكشي داخل كرده دهند و مكوة خشك مغز فلوس اكليل

السوس خطمي خبازي خارخسك بيخ كاسني در عرق مكوه شب تر نموده صبح ماليـده صـاف كـرده                     گل سرخ اصل  

بنـد    سرفه گل گاؤزبان پرسياوشان اضافه كنند و نزلـه        شربت بزوري خاكشي اضافه كرده بدهند بعده به رعايت شدت           

الطيب هر يك درم باشـد نـيم گـرم نماينـد و               معروف نهند بعده ضماد زعفران صبر هر يك نيم درم افسنتين سنبل           

نسخة شربت بزوري تيار كنانند اگر از اين ضماد گرمي شود و اسهال بسيار آيد لعاب بهدانة بريـان در عـرق مكـوه و                         

ورده رب به بارتنگ داخل كرده دهند وآب كه در آن بارتنگ جوش داده باشند بدهند و وقـت شـام گـالب                       گالب برآ 

عرق كيورة آب مكوة سبز مروق شربت بزوري بارتنگ داخل كرده دهند بعد كمي اسـهال اگـر در شـكم پيـدا شـود                         

عجون كموني در كيـوره جـوش   معجون كموني با عرق باديان بخورانند و از نمك و سبوس گندم تكميد كنند بعده م       

داده بارتنگ تخم ريحان داخل كرده بخورنـد بـاز معجـون كمـوني خورانيـده بارتنـگ نبـات در عـرق كيـوره عـرق                           

كـم جوشـانند و اگرسـرفه شـدت كنـد             ساز عرق پودينه يك دو جـوش داده بـه طريـق قهـوه كـم                 السوس خانه   اصل

باديان سائيده و باز مكوة خشك اضافه كرده باز مكوة سبز در            پرسياوشان اضافه كنند و براي ضماد اول زيره در عرق           

الثعلب بابونه به آب مكوة سبز ساييده استعمال نمايند بعده چند روز پـي هـم          عرق باديان ساييده باز زيرة سياه عنب      
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ت السوس و آب مكوه مروق يك جـوش داده شـرب   به دوار ضماد كنند باز معجون كموني خورده بارتنگ در عرق اصل 

مركب داخل كرده بنوشند بعده اگر مزاج متحمل نبيند شير شتر به وزن سه فلوس با نبات بدهند و وقت شـام اگـر                        

السوس پرسياوشان در عرقيات جوش داده بارتنگ داخل كرده يك            سرفه بسيار شود كموني اول بخورند بااليش اصل       

وني دور كـرده شـود هـر گـاه شـير تـا دوازده               جوش ديگر داده شربت مركب داخل كرده بنوشند و بعد چند روز كم            

فلوس رسد سه چهار روز بر آن توقف نمايند و اگر در اين ضمن به سبب ناگواريدن طعام قي شـود گلقنـد بـر شـير                           

افزايند و اگر درد معلوم شود كموني بر شير اضافه كنند و بـراي سـرفه حبـوب سـال معمـولي و ايـضا ًدبيـدالورد و                            

اني تيار كنند و هردو لعوق معمول جهت اخراج بلغم غليظ هم مرتب سازند و گاه گاه باديـان                   دواءالمسك بارد علويخ  

خان به عمل آرند بعده چون شير شتر تا چهارده فلوس برسد بر آن                خان براي علي نقي     بخورانند و ضماد تأليف اكمل    

ث زيرة سياه بارتنگ پودينه خشك      اكتفا نمايند و كموني را دور كنند و نسخة شربت مركب اينست باديان تخم كشو              

انيسون تخم كرفس هريك دو توله شب در آب تر نموده صبح جوشانيده صاف كرده با يك آثار شكر به قوام آرنـد و                        

الزريـره گـل      اگر بعد تخمه اسهال و پيچش با سقوط اشتها از سه ماه و از سدة كبد باشد زرشك لك مغـسول قـصب                      

الثعلب هر يك شش ماشه شـكاعي بـادآورد            بخورند بااليش تخم كاسني عنب     سرخ هر واحد يك ماشه سفوف نموده      

الثعلب ده دام جوشانيده نبات توله داخل كرده بنوشند دوم روز گلقنـد دو تولـه بـه                    هر يك چهار ماشه به عرق عنب      

ه در استـسقا    جاي نبات افزايند سوم روز سناي مكي نه ماشه زياده كنند باز سنا موقوف كنند تا قوت زائل نشود چـ                    

 بـا ورم گلـو      و اگـر  اند كه اسهال در اين مرض بر وفق بايد گردد             انجامد لهذا گفته    اسهال كثير ردي است به ذبول مي      

الثعلب هر يك شش ماشه مويز منقـي          باشد انجير زرد دو دانه باديان پرسياوشان هر يك چهار ماشه بيخ باديان عنب             

ذا شله كهچري موكهه روزانه و به جهت شام آب گوشـت دراج و تيهـو روز                 ده دانه جوشانيده گلقند سه توله دهند غ       

دوم باداورد سه ماشه افزايند بعده گل بنفشه شش ماشه اضافه كنند بعد دو سه روز معجـون كلكالنـج شـش ماشـه                        

 اگـر و  همراه عرق مكوه ده دام دهند و به جهت ورم گلو غرغره به آب گشنيز سيزده توله سكنجبين دو تولـه كننـد                        

الثعلب پرسياوشان باديان هريك سه ماشه مويز منقـي           طفل دو سه ساله از يك ماه دو سه اسهال و سرفه باشد عنب             
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السوس هريك دو     پنج دانه تخم كاسني كوفته دو ماشه بيخ سوسن زوفاي خشك هر واحد يك ماشه گل بنفشه اصل                 

ماليده صاف كرده دهنـد بعـده بـه جـاي گلقنـد             الثعلب تر كرده صبح جوش داده گلقند يك توله            ماشه درعرق عنب  

شربت دينار غذا آب يخني و گاهي دو دانة انجير دهند يا چهار پنج دانه مويز منقي و طعام ديگر هرگز ندهنـد و بـه                          

جاي آب عرق مكوه بعده به جاي تخم كاسني تخم خيارين چار ماشه به رعايت سرفه كنند و بدانند كه در استـسقا                       

 شود بر وفق نمايند و ادوية حاره و خصوص در زقي بسيار نبايد داد چه گاهي در استسقا از حرارت                     اگر حاجت تليين  

شود چنانچه يكي مستسقي را حرارت زياده شد و سه روز خواب نيايد و هذيان به درجـة كمـال                      ادوية حاره ضرر مي   

ازه شيرة زرشك سـكنجبين بـزوري   الثعلب ت بود ارتعاش در دست و پا گرديد چون آب كاسني سبز مروق و آب عنب    

دادند هذيان برطرف شد و خواب هم آمد و تخفيف يافت پس الزم است كه در اول عالج احتياط از دواي حار نمايند 

در بعضي نسخه كاسني و خيارين كوفته داخل كرده باشند بالجمله آنچـه ترتيـب در عـالج كلـي در قـول قرشـي و                     

ه باشند و بعد تخفيف در ورم به شام آب يخني و صـبح كهچـري موكهـه از         كرد  سديد مسطور شد به همان نسق مي      

 مرد پيرانه سال بيمار سه ماه باشد و پيش از يك ماه گاه گاه تب و سرفه و ورم با عطـش                       و اگر يك درم شروع كنند     

ي هر يـك شـش      الثعلب بيخ باديان پوست بيخ كاسن       از سده بود بايد كه اول تفتيح سدد بايد كرد از ماءاالصول عنب            

السوس پرسياوشان سـليخه      ماشه باديان چهار ماشه زوفاي خشك سه ماشه گل غافث بيخ كبر قنطوريون دقيق اصل              

هر يك چهار ماشه جوشانيده گلقند سه توله داخل كرده و اگر بعد تخمه و تدبير تجويد هضم عوارض ضعف جگـر و                       

الثعلـب هـر يـك چهـار ماشـه مـويز منقـي ده دانـه              السوس پرسياوشان عنـب     ورم همة بدن ظاهر گردد منضج اصل      

جوشانيده نبات توله خاكشي داخل كرده دهند روز دوم گلقند دو تولـه روز سـوم باديـان چهـار ماشـه افزاينـد بـاز                          

السوس بعده تخم خطمي چهار ماشه سناي مكي نه ماشـه در              اسطوخودوس گل سرخ هر يك چهار ماشه عوض اصل        

وله شكرسرخ سه توله روغن بادام داخل كرده مسهل دهنـد و در دوم مـسهل حـب                  طبيخ و فلوس خيارشنبر شش ت     

ايارج وقت چهارگهري شب باقي مانده داده صبح بدهند مسهل مغز فلوس به دستور دهند بعد مسهل تعـديل مـزاج                     

و به دستور نموده و از ادويه مسطوره منضج داده اگر حاجت مسهل سوم نباشد مـسهل خفيـف نـافع جگـر و معـده                          
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 با عسر نفس و و اگراحشا از معجون كلكالنج شش ماشه همراه شربت دينار چهار توله و عرق مكوه شش توله نمايند 

السوس خطمي پرسياوشان هر يـك چهـار          الثعلب تخم كشوث به صره بسته اصل        ضيق و ورم احشا باشد منضج عنب      

شه جوشانيده گلقنـد سـه تولـه داخـل كـرده            ماشه مويز منقي ده دانه بيخ باديان پوست بيخ كاسني هريك شش ما            

دهند بعد چهارم روز فلوس خيارشنبر شش توله شربت دينار چهار توله روغن بـادام افزاينـد غـذا دو پـر و شـام آب                          

يخني و اگر روز دوم از مسهل نيز اسهال شود در مسهل دوم توقف كنند كـه لينـت طبـع بـسيار دفعـةً در استـسقا                            

خة منضج اول عوض گل سرخ پرسياوشان چهارماشه كه مدرست داخل كنند بعد اصالح              مخطور و ممنوع است از نس     

الثعلب گاؤزبان بيخ باديان بيخ كاسني تخم كشوث به صره بسته بيخ كبر اذخر هـر يـك                    طبيعت مسهل دوم از عنب    

ي يـك تولـه     شش ماشه مويز منقي ده دانه انجير زرد چهار عدد باديان چهار ماشه تربد سفيد يك تولـه سـناي مكـ                     

ريوند چيني شش ماشه جوشانيده گلقند چهار توله فلوس خيارشنبر شش توله افزوده بدهند روز دوم تبريـد شـيرة                    

تخم كشوث سه ماشه در عرق باديان و مكوه و گاؤزبان هر يك چهار توله برآورده گلقند شربت بزوري هر يك يك و                       

عده مسهل سوم پس چهارم داده تبريد وتـسكين نمـوده شـيرة             نيم توله داده باز منضج كامل به اجزاي كثير دهند ب          

تخم كشوت سه ماشه عرقيات ده توله شيرة باديان چهار ماشه شربت بزوري دو توله دهنـد روز دوم كلكالنـج شـش                       

ماشه افزايند باز بعد سه چهار روز تسكين طبيعت نموده كلكالنج شش ماشه همراه شير شـتر نـه دام شـهد خـالص                        

الثعلب گاؤزبان هر يك شش ماشه چوب چينـي سـه ماشـه                با سوداويت باشد عنب    و اگر ه تجويز نمايند    يك ونيم تول  

بيخ باديان شش ماشه ريوند سه ماشه شب در آب گرم خيسانيده صـبح جـوش داده گلقنـد دو تولـه داخـل كـرده                          

ر آب مكـوه ضـماد  نماينـد         الملك نمك هندي چوب انگور سوخته برابر د         الثعلب گيرو صبر زرد اكليل      بنوشند و عنب  

 بـا لينـت     و اگـر  بعده اگر هفت هشت نوبت مثل آب رقيق اجابت شود آب مكوه آب بارتنـگ شـربت بـزوري دهنـد                      

الثعلب  طبيعت باشد شيرة باديان بريان شيرة زيرة سياه بريان هر يك چهار ماشه نبات يك توله بدهند باز شيرة عنب

الثعلـب   ار ماشه گلقند دو توله تخم ريحان چهار ماشـه بعـد از آن عنـب               السوس شيرة بيخ كبر هر يك چه        شيرة اصل 

السوس تخم كرفس هر يك چهار ماشه انجير زرد سه دانه جوشـانيده شـربت دينـار دو تولـه            پرسياوشان باديان اصل  
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 در اين مرض قرص گل صغير چهار ماشه سوده به كلكالنج بـزوري شـش ماشـه سرشـته                    و گاهي داخل كرده دهند    

الثعلب باديان اصل السوس هر يك چهار ماشه مويزمنقي ده دانـه زوفـاي خـشك سـه ماشـه جوشـانيده               ه عنب همرا

افزايند بعده قـرص ريونـد سـه          دهند و باز شكاعي پر سياوشان هر يك چهار ماشه مي            گلقند دو توله داخل كرده مي     

دهنـد    ده سرشـته همـراه بدرقـه مـي         يا به نوشدارو سا    ءالكركم شش ماشه  ماشه قرص زرشك سه ماشه كوفته به دوا       

الثعلب نبات حـل      وگاهي قرص زرشك صغير به كلكالنج بزوري سرشته همراه شيرة باديان شيرة خيارين شيرة عنب              

دهند و بنابر غلبة بلغم و سرفه بهر نضج ماده پرسياوشان مويز منقي عوض خيـارين افـزوده                    كرده تودري پاشيده مي   

الثعلـب مـويز منقـي بـيخ           در استسقاي مزمن عنب    و ايضاً كنند    ص گل صغير مي   جوش داده به جاي قرص مذكور قر      

و افزاينـد     دهند باز انجير زرد سه دانه شكاعي چهار ماشه مي           السوس پرسياوشان خيارين كوفته با گلقند مي        كبر اصل 

ر در يـك     سرطان زنده سه عدد برگ نيب سبز برگ ني برگ فنجنكشت برگ گز برگ باديـان هـر يـك پـاؤ آثـا                        اگر

سبوچة آب شيرين بپزند تا خوب پخته شود پس سه عدد طشت گلي زير چارپائي مريض هر سه جا نهند يكي برابر                      

ها انداخته بـااليش      سر و دوم برابر پشت و سوم برابر هر دو پاي و بستر را از چارپائي دور كرده آب مطبوخ در طشت                     

شروع شود به پنبة كهنه پاك سازند تا عرق ديگر بار بسيار آيد             بيمار را از لحاف بپوشند سواي رو و چون عرق آمدن            

ها اندازند تـا آب بـاز گـرم شـود و              و چون آب سرد شود بايد كه سه عدد خشت در آتش خوب سرخ كرده در طشت                

ها نماينـد تـا عـرق خـوب آيـد پـس               چنين سه چهار مرتبه تكرار خشت       عرق آمدن گيرد به دستور پاك سازند و هم        

ده بخواهند و صبح كلكالنج فيروزي يك توله با شيرة مويز منقي دو توله و قرطم يك ونيم توله و باديـان                      موقوف نمو 

و مكوه هر يك نه ماشه و انيسون و تخم هليون هر يك سه ماشه شربت افسنتين شربت آلهي هر يك دو تولـه نـيم                          

و  به عمل آرند استسقاي مزمن زائل شـود          گرم بدهند و غذا كباب خارپشت به قدر بدهند و همين تدبير تا دو هفته              

االرض و سداب باغي هر يك سه توله با شربت كشوث دو توله بدهنـد                  در استسقاي لحمي مزمن عروق آب بلوط       ايضاً

و تا يك هفته هر روز يك و نيم  توله هر دو مروق و يك توله شربت افزايند و بعده به دستور بكاهنـد و غـذا كبـاب                              

الثعلب و به جاي آب عرق مكوه تنها و گاهي بـا عـسل                به شب و صبح ارزن با عسل و يا بقلة عنب          مرغ با نان خشكار     
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كنند و به جاي آب آب كاسني و انـار و   بدهند كه اكثر مفيد بشود و بعضي به شربت دينار ريوندي و بزوري مداوا مي      

دهند و بعـضي را هـر روز يـك مثقـال              ميغذا نخودآب با دارچيني و زعفران و زيره و گشنيز و پياز به گوشت كبوتر                

كنند   كنانند و بعضي هر روز عصارة سداب بستاني بر تمام بدن طال مي              ريوند سوده به سكنجبين حب ساخته بلع مي       

خورانند و غذا پـالؤ نـان بـا عـسل             دهند و انار مي     خورانند و به جاي آب به دستور عرق مي          و يك دو قاشق از آن مي      

الطيب سليخه قسط اسارون تخم كرفس انيـسون          شود و اگر زعفران سنبل      ته صحت حاصل مي   دهند و در يك هف      مي

گل سرخ تخم كاسني هر يك دو جزو مرمكي ريوند هر واحد يك جزو كوفته بيخته در عسل سه چند آميخته يـك                        

ع آنها را نافع است     درم تا يك مثقال با عرق باديان بدهند سوءالقنيه و استسقا و صالبت جگر و طحال و معده و اوجا                   

الطيب زراوند هر يك سه جزو اسارون تخم كرفس هر واحـد دو جـزو قـسط تلـخ           و اگر لك مغسول چهار جزو سنبل      

مغز بادام تلخ فلفل سياه زنجبيل زيره ساذج مصطكي هر واحد يك جزو با عسل سه چند معجون كنند نافع استسقا                     

الـسوس    گـردد باديـان اصـل       الحمـي مـسطور مـي       ستسقاي مـع   چند تراكيب مفيد ا    اكنونو برودت معده و جگرست      

الثعلب زرشك هر يك چهار ماشه عناب پنج عدد تخم كاسني شش ماشه مويز منقي ده دانه جوشـانيده صـاف                       عنب

نموده شربت بزوري معتدل دو توله داخل كرده بنوشند و در صورت غلبة حرارت شيرة خيارين و شربت بزوري بـارد                     

بعد كم شدن حرارت تخم كشوث تخم كرفس انيسون وگاهي شربت دينار يا سكنجبين دينـاري                داخل كرده شود و     

الثعلب اذخر زوفاي خشك هر يك چهار ماشه خيارين كوفته            حسب حال مزاج اضافه كنند و اگر سرفه نيز باشد عنب          

ي حبس و نضج    شش ماشه خطمي چهار ماشه مويزمنقي ده دانه جوشانيده خميره خشخاش يك توله حل كرده برا               

الثعلب هر يك چهار ماشه تخم خيـارين شـش ماشـه              نزله بدهند و اگر تخم كاسني شش ماشه دوقو تخم مر و عنب            

الصبغ چهار ماشه جوشانيده نبات يك و نيم توله داخل كرده دهند نيز استسقاي با تب را مفيد بود و ايضاً با تـب                          فوه

ر گاؤزبان خطمي خبازي مويز منقي پرسياوشان باديان خيـارين          السوس مقش   الثعلب اصل   مركب و سعال بنفشه عنب    

كوفته در آب گرم شب تر كرده صبح گلقند با نبات داخـل كـرده خاكـشي                   كاسني پوست بيخ كاسني كوفتني را نيم      

 با ورم احشا و تب باشـد آب كاسـني تـازه مـروق ده تولـه شـيرة تخـم              و اگر پاشيده نوشيدن معمول علويخان است      



182 

 

 ماشه شربت بزوري بارد دو توله خاكشي چهار ماشه بدهند كه مجرب اسـت و ايـضاً معجـون كلكالنـج                      كشوت چهار 

الحمـي را نـافع اسـت و          چهار ماشه شيرة باديان شيرة خيارين هر يك شـش ماشـه گلقنـد دو تولـه استـسقاي مـع                    

الـسوس و تخـم       و اصل الثعلب    چنين قرص گل صغير چهار ماشه به كلكالنج شش ماشه سرشته همراه شيرة عنب               هم

كرفس هر يك چهار ماشه شيرة خيارين وكاسني هر يك شش ماشه شربت بزوري معتدل دو تولـه گلقنـد دو تولـه                       

نيم گرم بدهند و سفوف عود قرنفل مصطكي آمله گل سرخ هر يك پنج ماشه راوند گشنيز خشك طباشير هـر يـك                       

تسقا كه با حرارت باشد مجرب است و ايـن مـسهل بـراي              دو ماشه دو درم از اين به شربت زرشك و انار دادن در اس             

الثعلب خطمي زرشك گاؤزبان هر يك چهـار ماشـه تخـم كاسـني                تهبج اطراف و شكم حار مزاج نافع گل سرخ عنب         

شاهتره بيخ باديان بيخ كاسني هر يك شش ماشه مويز منقي ده دانه جوشانيده صاف كرده گلقند چهار توله فلـوس                     

تـب و اسـهال و عـدم        و اگـر    شربت دينار چهار توله روغن بادام شش ماشه داخل كرده بنوشند            خيارشنبر شش توله    

 با تب و سرفه و اسـهال كبـدي مـع            و اگر اشتها باشد قرص طباشير قابض با شيرة كاسني و شيرة تخم خرفه بدهند              

اهتره ده تولـه    الثعلب هر يك چهـار ماشـه بـه عـرق شـ              پيچش باشد قرص سرطان چهار ماشه همراه گل سرخ عنب         

اآلس چهار ماشه شربت دياقوذا دو تولـه داخـل كـرده              خيسانيده يا جوشانيده شيرة تخم كاهو شش ماشه شيرة حب         

الرمان چهار ماشـه همـراه بارتنـگ چهـار            بارتنگ سه ماشه تخم ريحان چهار ماشه پاشيده بخورند بعده سفوف حب           

لب پخته شيرة باديـان بريـان چهـار ماشـه شـيرة مغـز تخـم                 الثع  ماشه دانة هيل سه ماشه هر دو سوده به عرق عنب          

 اسـهال بـه دسـتور بـود         اگرهندوانه بريان سه ماشه شيرة تخم خرفه چهار ماشه دياقوذا يك توله داخل كرده دهند                

ريشة خطمي تخم مر و هر يك چهار ماشه جوشانيده صاف نموده چار تخم يك توله داخل كرده يـك جـوش ديگـر                        

اآلس چهار ماشه شيرة تخم خيارين شش ماشه شيرة تخم حماض چهار ماشه دياقوذا يك                 يرة حب داده سرد كرده ش   

اآلس آرد كنار بلوط گشنيز خشك مـصطكي هـر    توله داخل كرده بدهند بعده خرنوب نبطي زيرة كرماني سماق حب      

خطمـي چهـار ماشـه      يك ماشه كوفته بيخته به وقت آخر روز همراه عرق بارتنگ پنج توله دهند و صـبح آن ريـشه                     

الثعلب ده توله جوشانيده صاف نموده چهار تخم نه           االيچي خرد مع پوست سه ماشه تخم مر و دو ماشه به عرق عنب             
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ماشه انداخته يك جوش ديگر داده شيرة تخم حماض شيرة باديان هر يك چهار ماشه دياقوذا يك تولـه بدهنـد بـاز                       

اشه سرشته همراه باديان بريان شيرة االيچي خرد مع پوست شيرة           سفوف مقلياثا دو ماشه به نوشداروي ساده شش م        

تخم خرفه شش ماشه پاشيده بخورند و بعد تخفيف اين معجون استعمال نمايند مرواريد شش ماشه كهربـا مرجـان                    

هر يك سه ماشه صندل سفيد طباشير هر يك شش ماشه گشنيز خشك يك توله گل سـرخ گـل گاؤزبـان ابريـشم                        

 يك شش ماشه دانة هيل دو ماشه عنبر مشك هر يك يك ماشـه ورق نقـره ورق طـال هـر يـك                         مقرض بهمنين هر  

الـنفس     بـا ضـيق    و اگـر  بيست و پنج عدد شربت سيب شش توله نبات سفيد دو وزن ادويه به دستور معجون سازند                  

ير زرد سه دانـه     السوس پرسياوشان بيخ كبر هر يك چهار ماشه مويزمنقي ده دانه انج             مزمن و گراني شكم باشد اصل     

جوشانيده شربت دينار سه توله داخل كرده بدهند غذا نخوداب و به جاي آب صرة باديان و مكوه درآب پختـه باشـد                       

الثعلب گل سرخ تخم كرفس هر يك چهار ماشه عوض مويز و انجير افزايند در نسخة اول عنايت به تليـين و          باز عنب 

 سال را باشد بعد مسهالت به رعايت ورم كبد و تب قرص گل صغير چهـار                  با تب مرد پيرانه    و اگر در دوم با ادرارست     

السوس هر يك چهار ماشه انجير        الثعلب شش ماشه پرسياوشان اصل      ماشه به كلكالنج شش ماشه سرشته همراه عنب       

  مرد جـوان را شـير شـتر موافـق           و اگر  زرد سه دانه جوشانيده شربت دينار داخل كرده به جهت تليين خفيف دهند            

الثعلب هـر يـك شـش ماشـه در عـرق              نيابد و بيهوشي و بدحواسي عارض گردد طبيخ خفيف ملين از گاؤزبان عنب            

 بـا   و اگر الثعلب ده توله جوشانيده شربت دينار يك ونيم توله گلقند يك و نيم توله گلقند يك ونيم توله بدهند                      عنب

شيرة خيارين گالب نبـات بـه جهـت اصـالح شـير             تب و زردي رنگ باشد و شير شتر گرمي كرده باشد لعاب بهدانه              

استحكام استسقا شير شتر نبايد داد بـه جـز            آميخته دهند اگر از اين هم شير موافق نشود ترك نمايند و بايد كه بي              

در ابتداي استسقا و مزاج اصلي صفراوي شير        و اگر   شود اگر چه اصالح به گالب و غيره كنند            امزجة بارده موافق نمي   

ق نشود و گرمي و سوزش و اسهال و درد معده و رياح افزايد موقوف كرده جوارش انارين و جوارش با بدرقه                      شتر مواف 

اصالح معده و اخراج رياح دهند و بعد اصالح مزاج آب كاسني مروق ده توله شربت بزوري سكنجبين ساده هر يـك                      

الثعلـب قـدري پختـه        ج ماشه در عرق عنب    يك و نيم توله دهند اگر باز اسهال شود تخم مر و تخم ريحان هريك پن               
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همراه عرقيات مناسبه و شربت بنفشه دو توله بدهند بعد از آن باديان مصطكي هر واحد يك ماشه سوده بـه گلقنـد                       

بيان بعـض ادويـة هنديـه    الثعلب سبز مروق پنج توله شربت بزوري دو توله شروع كنند        يك توله سرشته به آب عنب     

مندست آنچه به تجربة احقر رسيده از آن جمله آسوكنوارست به نسخة ذكائي كه در اين                كه استسقاي لحمي را سود    

هاي درخت او سياه باشد به قدر يك ونـيم            باب مكرر به صحت تجربه پيوسته و ايضاً برگ درخت كسوندي كه شاخه            

 وتا يك هفتـه اسـتعمال       توله با فلفل سياه بيست و يك عدد در عرق باديان يا آب شيره برآورده صاف نموده بنوشند                 

نمايند و از مخدرات پرهيز كنند و بعضي مجربين وزن برگ مذكور چهار دام و فلفل هفـت ماشـه نوشـته وغـذا دال                         

چنين تخم كاسني پوست بيخ كاسني        مونگ با نان گندم و گويند كه هر سه قسم استسقا را به غايت نافع است و هم                 

يخ اجمود جوشانيده با گلقند بدهند و از غذا نخوداب كبوتر و چوزة مرغ و سونف و پوست بيخ آن و اجمود و پوست ب

و گوشت بزغاله و نخود قناعت نمايند و به جاي آب بر عرق سونف و كاسني و مكـوه اقتـصار ورزنـد و كـذا كاسـني                            

ت سونف مكوه بالچهر هر يك دو درم گلقند هفت درم جوشانيده بدهند هر دو نـسخه از تكملـة هنـدي منقـول اسـ                        

وضماد نركچوه سونهه به آب مكوه نافع و نربسي به دستور و كذا گيرو بـه آب مـذكور و بـيخ كرنجـوه سـبز بـه آب                             

چنـين    ساييده نيز مفيد ورم دست و پاست و پوست هليلة زرد سه ماشه با بول شتر چهار پنج دام خوردن نافع و هم                      

دام خوردن و ايضاً ريوند چيني يك ماشـه بـا طبـيخ             خردل يك درم با بول گاؤ نازاييده و كذا كاليزيري كف دست م            

سونف و اگر ريوند به قدر نخود شير دايه حل كرده به طفل بدهند سوءالقنيه و استسقاي اطفال را نـافع بـود و كـذا                          

نربسي يك حبه به شير دايه دادن و جوان را به قدر يك ماشه با ادوية مناسبه بدهند و اگر نسوت نـه ماشـه باريـك                           

نمك با روغن زرد خورد براي ورم بـدن            در شير تهور خمير كرده سه گولي ساخته يكي بخورد و غذا برنج بي              سائيده

مريض قوي مجرب است سه روز استعمال نمايد و مندوه كـه در هنـد غلـة مـشهورست آرد او درآب بـرگ كچنـال                          

عـرق او بنوشـند و غـسل و وضـو و            نمك بپزند و با روغن بخورند و به جاي آب طبيخ برگ كچنال يا                 سرشته نان بي  

آبدست نيز به همان آب نمايند در دو هفته صحت شود و اگر پياز دشتي را در خمير گرفته بريان نمايند و بـه قـدر                          

چهار سرخ از كارد باريك تراشيده در شهد يا شربت بزوري آميخته بليسند ماده را با ادرار دفع كنـد و ضـيق را هـم                          
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شرط مداومت و عدم حمي و اسهال در استسقا نافع برگ آگ سبز يك پاؤ زردچوب يك                 مفيدست و اين حب نيز به       

دام هر دو ساييده به قدر دانة ماش بندند و هر روز چهار حب به آب تازه بخورند و يك حب هـر روز افزاينـد تـا بـه                              

درم كوفته بيختـه بـه      هفت حب برسد و اگر صبر چهل درم پوست هليلة زرد نانخواه فلفل سياه بدهارا هر واحد يك                   

قدر نخود حبها سازند و سه درم بخورند نافع بود و پوست درخت سرس جوشانيده نوشيدن ورم بدن را نافع اسـت و                       

كذا نوشيدن آب قليان بسيار بدبو مفيد و طال سرگين گاؤ با نمك و خوردن خاكستر سرگين گاؤ هر روز سـه و نـيم                         

ئن ماده را با اسهال دفع كند و اگر آب برگ ككرونده به قدر يك توله هـر                  مثقال نيزسود دارد وعنرب طبيخ بيخ اندرا      

صبح بنوشند و در سه روز تا ده توله رسانند نافع است و استعمال مروق او با ادوية ديگر مناسب اين مـرض معمـول                         

 كچنال تازه از زمين     است و اگر آب برگ او با چند دانة فلفل سياه سوده بدهند براي ورم اطفال مفيد بوده و اگر بيخ                    

برآورده به پارچه صاف كرده پوست او بگيرند و فلفل سياه برابر آميخته بر سنگ سائيده حبها به قـدر كنـار دشـتي                        

ساخته يكي صبح و ديگري شام با عرق باديان بدهند و يا همين دستور از پوست بيخ سرس با فلفـل مـساوي حبهـا               

استسقاست و اگر كبريت مغسول سيماب هليلة آمله اشخار جواكها ونمك           بندند و به آب مطبوخ كچنال بدهند نافع         

سياه نمك سنگ نمك طعام زنجبيل فلفل سياه سهاگه بريان مساوي مغز جمال گوته مدبر يك جزو ادوية كـوفتني                    

چنين تا بيست و يك بار پس حب به قدر سـرخ سـاخته                را همه كوفته همه را با آب ليمون سائيده خشك سازند هم           

ك حب با شير شتر بدهند نافع بود و سفوف زنجبيل سعد شيطرج زيرة سفيد كتائي زردچوب گج پيپل پيپالمـول                     ي

مساوي كوفته بيخته تا سه مانگ با آب گرم خوردن لحمي و طبلي را مفيد و ايضاً تخم كرفس بابرنگ شيطرج فلفل                      

نجبيل ده درم كوفته بيختـه دو درم بـا آب           دارفلفل پيپالمول سونف نمك سياه هر يك درم پوست هليله پنج عدد ز            

 است و كذا عصارة ريوند صبر سقوطري هر واحد يك دانة هيل چهـار سـرخ                  باديان خوردن نافع استسقا و سوءالقنيه     

الطيب تربد موصوف گل سرخ بابرنگ هر واحد يك ماشه كوفته بيخته نبات برابر آميخته بخورنـد                   لك مغسول سنبل  

كيـسر دو ماشـه       ند و بااليش تخم كاسني پنج ماشه باديان هفت ماشه بابرنگ دو ماشه نـاگ              يا به شهد سرشته بليس    

انجير واليتي چهار عدد زنجبيل دو ماشه مكوه خشك چهار ماشه تخم خربزه يـك تولـه در پـاؤ آثـار عـرق باديـان                           
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 كنگنـي روز اول يـك       جوشانيده ماليده صاف نموده سه توله شربت دينار شربت بزوري آميخته بنوشند و اگر سفوف              

ماشه و روز دوم دو ماشه و روز سوم سه ماشه خورند پس هر روز سه ماشـه خـورده باشـند و غـذا كهچـري مونـگ                             

كوفته نُه جزو به قدر يك توله وقت شب در پيالـة آب              كوفته نُه جزو كنگني نيم      بخورند نافع بود و كذا زيرة سفيد نيم       

گرم بنوشند سفوف پوست هليلة زرد سناي مكـي تربـد             اند صاف كرده نيم   خيسانيده صبح بجوشانند هر گاه نيمه بم      

سفيد بابرنگ هر يك دو درم پوست چتاور پيپل اجوائن باديان اسارون زنجبيل نمك سـياه كچلـون جواكهـار ريونـد             

نگزد چنين ا   خطائي هر واحد يك درم كوفته بيخته حسب مزاج بخورند كه براي استسقا و سوءالقنيه نافع است و هم                  

سه درم دارفلفل زنجبيل نانخواه هر يك شش درم پوست هليله زرد شيطرج قسط بهمن سفيد سناي مكي هر يـك                     

نه درم سفوف ساخته به قدر حاجت استعمال نمايند كه مجرب است و اگر هربهيره آمله چيته بدهرا سونهه اجـوائن                     

 يك درم بخورند براي ورم بدن و تهبج اطـراف           بيخ خراساني اجمود پيپل مرچ سياه نمك سياه مساوي كوفته بيخته          

نافع بود و اين معجون جهت ورم شكم و استسقا مجرب بعضي اطباي هندست مرچ سياه دو توله زيـرة سـياه چهـار                        

توله سداب يك ونيم توله پوست هليلة زرد تربد موصوف زنجبيل هر يك پنج توله پنج نمك كچهيه هر يك نه ماشه 

اؤ ربع آن نبات مصري نيم آثار به دستور مرتب سازند و اين عرق گهيكوار براي اين مرض و                   گلقند شهد هريك نيم پ    

صالبت سپرز و جگر و معده مجرب حكيم بقاخان است مغز گهيكوار چهار و نيم سير زنجبيل دارفلفل گـروبچ پتـرج                      

ك آثار به آب سـه مـن        االيچي سفيد جائفل ناگرموتهه مرهتي بولي نمك سنگ هر واحد شش دام قند سياه سي وي               

الغربا كه در قرابادين مرقوم شد نيز در اين باب            الحديد به نسخة عالج     شاهجهاني دفن كرده عرق كشند و دواي خبث       

اصول كليه در اين مرض نافع است و معـذلك در عـالج استـسقاي                 فرمايد        شيخ مي اقوال حكما   مجرب اهل هندست    

و گاهي در اين حاجت به فصد افتد اگر سبب مرض احتباس خون حـيض    زقي اشارات به معالجات لحمي كرده شده        

يا بواسير بود و در آن جا دالئل امتال باشد كه در فصد اين هنگام ازالة ماده خانق مطفي است و فصد براي لحمـي از                          

 نيست تا   زقي شديدالمناسبت و لين طبيعت براي ايشان صالح است و اگر با لحمي تب باشد اسهال به دوا فصد جائز                   

وقتي كه تب زائل نشود و قرص شبرم و شرب آن به نوعي كه در باب زقي وصف يابد شديدالماليمت به لحمي است                       
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از ساير انواع استسقا و حبس واجب نبود بلكه دائم اسهال آورند و اگرچه به دواي معتدل باشد و قي و غراغـر منقـي                         

ست كه به حب ريونـد باشـد و بـراي استـسقا و خـصوصاً لحمـي                  دماغ نافع است و اسهال مفيد بوده و افضل او آن ا           

رياضت است اوالً به استلقا ابتدا كنند پس به سواري بر پشت مركب بعده به رفتار بر زمين نرم ريلي و عرق را مـسح                         

كنند تا رشح اول به ثاني مركب نشود و سدد نگردد و بعد از رياضت متعرض تسخين شوند خصوصاً به آفتاب كه آن                       

الغوص است و چون حرارت آفتاب شدت كند سر را بپوشند تا مرض دماغي به هم نرسد و سائر اعضا را مكشوف                        قوي

دارند و بر ريگ بخوابند اگر يافته شود و ذرورات كه در زقي مذكور گردد به كار برند پس هر گاه عرق جـاري گـردد                          

ند و از مهاب جواي بارد احتراز كنند و واجب است كه            مسح كنند و به مثل روغن قثاءالحمار و مانند آن تدهين نماي           

دواءالملك و دواءالكركم و كلكالنج نيز بخورند و مدرات مذكور در زقي و مسهالت كه در آن تلطيف و تجفيف باشـد                      

استعمال كنند و از آن جمله قرض غافث يا بهل در ماءاالصول است و در سكنجبين بزوري اگر حرارت باشد و ادويـة              

ه كه در زقي بيايد در اين جا همه نافع است حتي كه سكبينج و قسط و ماذريون و فرفيون و طبيخ ابهل بسيار                        مفرد

نافع است و اگرچه آن را تنها بجوشانند تا آب سرخ گردد و بعده سه درم ابهـل سـوده بـه ايـن آب بخورنـد و ايـضاً                              

 آن قصد اخراج صديد ردي و ادرار آن نمايد و چـون             نانخواه و زيره نمك طبرزد بخورند و آنچه از سبب حار باشد در            

عروق پاك گردد اصالح مزاج كبد بدانچه رد كبد از التهاب به سوي مزاج طبيعي نمايد بايد كرد و تغذية لحمي بارد                      

گويد كـه چـون سـود    و صاحب كامل    و حار در عالج كلي مذكور شد و تطلية آن چنانچه در زقي بيايد به عمل آرند                  

و فساد مزاج محسوس شود بايد كه در ابتدا صاحب او را از اكثار غذا منع كنند كه آن معده را ثقيل كند و                        حال كبد   

آن را از هضم منع نمايد و در رطوبت بدن افزايش كند و حرارت غريزي را منطقي سـازد بهـر آنكـه در ايـن حالـت                            

اهي تازه و گوشت فربه و روغن كنجد و حبـوب و            االنهضام و بارد رطب مثل البان و م         باشد و از اغذية بطي      ضعيف مي 

آنچه از گندم و نشاسته و اطريه و آنچه از اين به عسل و شكر مثل فالوده و حلوا و قطائف و مانند آن بسازند اجتناب                        

نمايند و افضل چيزي كه در اين استعمال نمايد گرسنگي است و كم نوشيدن آب و امتناع از حركت و رياضـت بعـد                        

تحمام به آب شـور و شـبي و بـورقي و كبريتـي بعـد از رياضـت و تنـاول اغذيـة مـسخنة مجففـة ملطفـة                              غذا و اس  
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االنهضام بعد ساعتي از استحمام يا بعد از رياضت اگر اتفاق استحمام نشود مثل لحوم دراج و بچة مرغ و تيهو و                        سريع

يرة پخته يا مطنجن به سركه و مـري         كبك و گنجشك به طور اسفيدباج به شبت و نخود و دارچيني و خولنجان و ز               

و كرويا و خولنجان و دارچيني و فلفل و انجدان و حلتيت و اندكي از شراب ريحاني در آن سداب و كرفس و پودينـه               

قطع كرده و ادام  به سركه و مري و خردل و آنچه از چغندر به زيت و مري و خردل و سركه و غيره اشـياي ملطفـه                             

راب ريحاني كهنه صرف يا به مزاج اندك و تا ممكن باشد از نوشيدن آب خالص منع كنند                  ساخته باشند و بنوشند ش    

مگر اندك و آب بر برف سرد كرده نزديك نبرند بعد از آن نظر كنند كه سبب محدث ايـن مـرض چيـست اگـر ورم                           

 مقابلة هر واحد بـه      جگر يا صالبت يا سدد مجاري آن يا ورم معده يا برودت مزاج آن يا ورم طحال يا ضعف آن باشد                    

ضماد آن نمايند بدانچه در باب هر يك مذكورست و اگر سببش احتباس خون حيض يا بواسير بود فصد اكحل كنند                     

و به مقدار احتمال قوت اندك اندك خون برآرند نه در يك دفعه بهر آنكه فصد در اين صورت عالج نيكوسـت بنـابر                        

 آن در تقويت تدبير مسخن مجفف مذكور بيفزايد و به حـسب قـوت               تخفيف از قوت و انتهاض حرارت غريزي بعد از        

رياضت قبل غذا در آفتاب و در مواضع حار استعمال كنند و امر به پوشيدن سر و برهنه داشتن بدن نماينـد ولـيكن                        

بعض رياضت به سواري آهسته بود و بعض به رفتار بر زمين نرم كه در آن ريگ يا خاكي باشد و در رياضـت چنـدان                          

افراط نكند كه باعث تحليل حرارت غريزي و ضعف قوت گردد و اگر ممكن باشد عليل از بلد خويش به سوي شهري                      

كه هواي او گرم و خشك زياده از آن باشد نقل كند و امر به غلتيدن در ريگ گـرم يـا خـاك حـار حـسب امكـان و                               

بر بدن قـدري از بـورق و نمـك و عفـص و              احتمال آن نمايند و لك جيد به دست و پارچة درشت كنند بعد از آنكه                

شب و مانند آن از اشياي مجفف اندازند و بعد از اين استحمام در آب چشمة بورقي يا كبريتي يا شبي نمايند و اگـر                         

ميسر نيايد آبي كه در آن مورد و جفت بلوط و شب و بورق و كبريت و مازو مع نمام و پودينه و مرزنجوش برنجاسف           

ر آن آهن گرم داغ كرده باشند بر بدن ريزند بعده قدري راحت دهند پس به اغذية مـذكوره غـذا                     و نمك و آبي كه د     

سازند و اين تدبيريست كه از تدبير به اغذيه و غيره در اين مرض استعمال بايد كرد و امـا آنچـه از تـدبير بـه ادويـه                           

كرفس كوهي و دوقو و نانخواه و باديان        استعمال نمايند پس ادوية مدر بول نافع در عالج استسقاي لحمي مثل تخم              
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و اسارون و سيساليوس و افسنتين و پودينة كوهي است چون اين را در آب بپزند وعسل آميخته و دو ادقيه از آن به                        

وزن نيم درم تا نيم مثقال سنجرينيا بنوشند و اين دوا نيز مدر بول نافع اسـت دوقـو اسـارون تخـم كـرفس كـوهي                           

درم جعده كماذريوس كمافيطوس پودينة كوهي حب بلسان فقـاح اذخـر هـر واحـد سـه درم                   انيسون هر واحد پنج     

الطيب سليخه هر واحد يك و نيم درم زعفران يك درم باريك سـائيده دو درم بـا دو اوقيـه و نـيم سـكنجبين              سنبل

 سنبل هـر واحـد      عسلي ممزوج به آب بخورند و ايضاً بگيرند تخم كرفس انيسون باديان عصارة غافث افسنتين رومي               

السوس يك و نيم درم باريك سـاييده يـك درم بـه               يك درم لك ريوند چيني اسقولوقندريون هر واحد سه درم اصل          

الطيـب    شراب ريحاني بخورند و اين قرص در ابتداي اين مرض نافع است گل سرخ شش درم زرشك سه درم سـنبل                    

اديان اذخر هر واحد يك ونـيم درم زعفـران نـيم درم             اسارون عصارة افسنتين هر واحد دو درم تخم كرفس انيسون ب          

همه را باريك ساييده با آب قرص سازند هر قرصي از درم تا مثقال و با آب باديان وآب كرفس اگر حـرارت نباشـد و                          

اگر حرارت باشد با آب كاسني تلخ و آب كشوث بخورند و قرص ريوند و يـا قـرص زرشـك بـا سـكنجبين چنـد روز                            

 گاهي تنقيه به قي از سكنجبين و ترب و آب شبت مطبوخ كنند السيماً اگر زمانة تابستان باشد كه                    بخورند بعده گاه  

با استفراغ خلط از اين نفع يابند و بايد كه استعمال قي قبل استحكام و غلبة رطوبت باشد و مادام كه قوت قوي بود                        

و بايد كه اسـتفراغ بـه دواي مـسهل بلغـم            وهر گاه رطوبت غلبه كند و قوت ضعيف گردد استعمال قي صواب نباشد              

النيل و شحم حنظل افتد نمايند و ايـن قبـل اسـتحكام مـرض                 مثل حب اصطمخيقون كه در آن تربد و ايارج و حب          

استعمال كنند و چون مرض مستحكم شود تدبير مسخن و مجفف و مدر بول كه مذكور شد استعمال نمايند و ايـن                      

سليخه سنبل فقاح اذخر اسارون هر واحد دو جزو قسط دارچيني ميعه هر واحد              معجون مدربول ونافع استسقا است      

يك جزو باريك ساييده به عسل كف گرفته معجون سازند شربت يك درم و معذلك بايد كه نگـاه بـه سـوي قـاروره                         

 اين علـت  كنند اگر سفيد باشد برودت و رطوبت بر كبد غالب بود پس اگر در اين جا حرارت نباشد ماءاالصول موافق  

يا دواءالكركم يا معجون لك صغير يا كبير مع روغن بادام تلخ و روغن بيدانجير بدهنـد و اثاناسـيا معمـول بـه جگـر                          

گرگ نافع است چون از آن درم تا نيم مثقال با آب باديان افشرده استعمال كنند و كذلك مثروديطوس فساد مزاج و                      
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 بخورند و ايضاً ترياق فاروق در اين باب منفعت بين دارد چـون نـيم           استسقا را نافع است چون به مقدار حاجت از آن         

درم تا نيم مثقال كم يا زياده به حسب حاجت از آن بخورند و در اين حال تعاهد با استفراغ بدن گـاه گـاه بـه حـب                             

 انـد كـه گوشـت       سكبينج يا به حب اصطمخيقون و جوارش شهرياران و مانند آن نماينـد و بعـض قـدما ذكـر كـرده                     

خارپشت چون خشك كرده باريك ساييده دو درم تا سه درم به شراب كهنه بخورند اصحاب استسقاي لحمي را نافع                    

بود و نوشيدن آب اثل بيست درم به عصارة بيخ سوسن آسمانجوني ده درم با اندكي شراب ريحاني استسقاي لحمـي                    

 قدري شراب ريحاني نيز نافع است و اما اضـمده و            را نفع بين دارد و آب قاقلي صد درم به عصارة ايرسا بيست درم با              

الملـك و سـرگين گـاؤ و          اطليعه پس شكم و ساير بدن صاحب اين علت با اين ضماد طال كنند بگيرند بابونه و اكليل                 

آرد جو و پشك بز هر واحد ده درم مصطكي و سنبل و اسارون و افسنتين رومي هر واحد دو درم پوست بيخ كبـر و                          

 واحد پنج درم باريك ساييده به سركه احمر و آب كرفس و باديان سرشته بر شكم و ساير بدن طـال                      قسط و صبر هر   

كرده در آفتاب به قدر تحمل نشينند بعد از آن با آبي كه انـدر آن بابونـه و شـيح و برنجاسـف و قيـصوم جوشـانيده                             

 با آب اثـل سرشـته طـال نماينـد نفـع             باشند بشويند و اگر چند روز بدن را به سرگين گاؤ و پشك بز باريك ساييده               

بخشد و اين ضماد نيز نافع است سرگين گاؤ كه شيح و قيصوم و بابونه علف كرده باشد يك جزو صبر ربع جزو نمك        

اندراني نيم جزو بيخ سوسن باريك ساييده بپزند و به سركة كهنه بسرشند تا غليظ گردد و بر شكم و سائر بدن طـال         

 شود و در حمام يا با آب گرم كه در آن شيح و قيصوم و نمام و مرزنجوش جوشانيده باشند                     كنند و بگذارند تا خشك    

بشويند و سزاوار نيست كه هر يك دوا از اين ادويه از داخل و خارج دوام نمايند ليكن بايد كه بـر صـاحب او تبـديل                           

چنـين در سـائر       دان انتفاع نيابنـد و هـم      دوا و نقل او از دوائي ديگر نمايند تا طبيعت به دواي واحد مالوف نگردد و ب                

 گويد كه در لحمي اگر سبب ابتداي او انقطـاع دم حـيض بـود بواسـير كـه                    ابوسهلامراض متطاوله عمل بايد كرد و       

شد واجب است كه فصد كنند و تقليل از اين خـون بـارد ردي نماينـد اگـر قـوت و سـن و وقـت و مـزاج                                خارج مي 

ة تمام جسم از فضول تشتت در آن نمايد استعمال كنند و اين با اسهال و غرغـره و                   مساعدت كند و بعد از آنچه تنقي      

ها بود و رياضت دائم آن را نافع بود و استعمال آنچه از خارج مـسخن باشـد مثـل                      ادرار بول و تعريق و تحلل و حقنه       
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بـه سـوي خـارج و       كند و تجفيف و جـذب رطوبـات           آفتاب گرم كه سخونت او به سوي داخل بدن بالسويه عوض مي           

كند و بايد كه جميع بدن در آفتـاب مكـشوف نماينـد               نمايد و باقي را از آن رقيق مستعد به تحلل مي            تحليل آن مي  

مگر به سركه آن را تنها پوشيده بايد داشت و چون آفتاب در وسط آسمان آيد و زمين و هوا بسيار گرم گـردد بايـد                          

بعد از آن مسح بدن به روغني كه در آن نطرون سرخ بريـان سـوده يـا                  كه در ريگ گرم دفن كنند تا آنكه عرق كند           

نمك بريان بود نمايند يا نطرون و نمك به غير روغن بر بـدن بپاشـند و حمـام اسـتعمال نكننـد مگـر هنگـام ارادة                            

ا استراحت از تعب رياضت و تسخين و بايد كه استحمام با آب شور باشد و غسل با آب درياي شور يـا آب نطـرون يـ                          

كند و اگر موجود نباشد به صنعت تيار كنند به نوعي كه ايـن ادويـه در آب                    هاي حمات نفع مي     شب يا كبريت و آب    

االنهضام و انحدار معذلك مجفف مثل نان تنوري كه در آن بعض  مخلوط سازند و در آن بنشينند و بايد كه غذا سريع  

 نانخواه سرشته باشند بدهند و نان بـرنج در ايـن مـرض              بزور محلل نفخ مفتح مثل باديان و تخم كرفس و انيسون و           

تر از نان گندم است و كذلك نان جاورس و از بقول پودينه و كرفس و سداب و نعنع و كاسني صحرائي و گنـدنا                           نافع

اللحم اسـت     و از حلوم دراج و كبك و شفنين و قنابر و جدي و طبي و تيهو و حيوانات وحشي بري و جبلي غيرغليظ                      

لك در صنعت تلطيف نمايد با اين طور كه نمكين و متحلل نماينـد و در آن ابـازير مثـل دارچينـي و فلفـل و                           و معذ 

انيسون استعمال كنند و از خوردن حبوب مثل نخود و لوبيا و عدس و ماش خصوصاً در استـسقاي لحمـي و طبلـي                        

يد وليكن شراب مطبـوخ كهنـه صـافي و تـا            بازدارند و از فواكه پسته و فندق و بسر صالح است و البته آب نبايد نوش               

ممكن باشد از آن نيز تقليل نمايند كه عطش از اعظم معالجات اين مرض است و بايد كه در ابتداي ايـن علـت قـي                          

يك مرتبه قبل طعام دو مرتبة ديگر بعد آن با اشياي مهيج قي استعمال كنند و ايضاً هنگام صعود علت قبل اجتماع                      

 قبل از ضعف قوت به عمل آرند و هر گاه رطوبت كثرت نمايد و قوت ضـعيف گـردد و واجـب    رطوبت كثير در بدن و 

بود كه ترك قي كنند و ادوية مسهله و ادوية مدر بول و ادوية مجففه از خارج استعمال كنند پس اسهال با آب بقلـه                         

 و يا حنظل در طـالي شـيرين         مسمي قاقلي به قدر نيم رطل با سكرالعشر آورند يا بگيرند توبال مس سوخته نمايند              

بخيسانند و طال بنوشند و يا ماذريون در سركه تر كنند و خشك سازند و با شير هم بخورند كه اين به قـوت اسـهال                  
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نمايد و يا اشق دو مثقال در شراب تر كنند تا آنكه در آن بگذارد بنوشند و يا سكبينج در ماءالعسل تـر كننـد چـون                           

رة مقشر كنند و سائيده به عسل كف گرفته بسرشند و به نحوي بلع كنند كه بـه زبـان و                     بگذارند بنوشند يا تخم انج    

حنجره نرسد تا احراق آنها نكند و از آنچه مدر بول است پودينه و اسارون و نانخواه فطراساليون و بيخ كرفس بستاني 

افيطوس سيساليوس و باديـان و      و بري و هليون و دوقو و مو و فوه و وج و سنبل هندي و سنبل رومي و جعده و كم                     

تر اينست كـه ايـن ادويـه           است چون بعضي از اين يا همه در آب يا ماءالعسل جوشانيده بنوشند و نافع                انيسون و فوه  

استعمال كنند و مدتي اهمال نمايند بعده ديگر تبديل كنند تا بدن عادي او نگردد و انتفاع بدن بـه سـبب آن زائـل                         

ين باب دواءالملك صغير و كبير و دواي هندي مسمي كلكالنج و اثاناسيا نافع است و اين دوا      نشود و از معجونات در ا     

نيز مفيد توبال مس برگ ماذريون انيسون مساوي سائيده از مثقال تا يك و نيم مثقال بدهند و اگر مرض طول كند                      

 هر سه روز يك بـار سـكبينج از          و كم نشود شير شتر با هليلة زرد و انيسون وتخم كرفس و نمك هندي بدهند و در                 

الطيب به كار برند و از خارج آنچه محلل و ملطف و ملين باشد             مثقال تا يك و نيم مثقال در شير شتر با قدري سنبل           

مثل دواي معمول از صمغ صنوبر و نطرون و پيه گاؤ و اشق و دقاق كندر استعمال كنند و ايضاً حلـزون محـرق مـع                          

اؤ بياميزند و بر شكم نهند و بگذارند تا بچسبد و جدا كنند تا از خود جدا نگـردد نـافع                     صدف او سائيده به سرگين گ     

كنند و مريض در آفتاب بخسبد و پشك بز به سرگين گاؤ اسـتعمال                بود و گاهي شكم را به سرگين گاؤ تنها طال مي          

ان و شكوفة انگور مـصطكي و       البان و سنبل و زعفر      كنند و اگر در كبد چيزي از ورم باشد به حشيش افسنتين و حب             

الملك و بابونه ضماد كنند و اگر با استسقا تب بود تدبيرش در عالج كلي در قول مـسيحي نوشـته شـد و اگـر                            اكليل

 حنـدقوقي   االصـول يـا آب    كند همه آنچه ادرار بول كند مثل دواءالكركم بـه ماء            حرارت نباشد پس در لحمي نفع مي      

ي كه اندر آن نانخواه و تخم كرفس جوشانيده باشـند بخورنـد و ايـن حـب شـبرم                    بنوشند و ابهل سوده سه درم با آب       

بخورند پوست بيخ شبرم يك جزو بادام مقشر سه جزو فانيذ مثل اوحبها ساخته از دو درم تا سه درم بخورند و ايـضاً                       

 يـك دانـگ حـب       با اين دوا اسهال آورند تربد موصوف يك درم غاريقون دو ثلث درم تخم انجـره نـيم درم فرفيـون                    

ساخته بخورند و اين سفوف بخورند برگ ماذريون يك هفته در سركه تر كرده خشك نموده يك جزو روسختج نـيم                     
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جزو فرفيون سدس جزو شربتي دو ثلث درم تا يك درم به شكر و حب ماذريون و بادام و كتيـرا سـازند بـسيار نـافع                           

ريون تربد هر واحد ده درم زنجبيل چهار درم نمـك سـياه             است و نوع لحمي را اين معجون نافع است هليلة زرد ماذ           

 گويد كه عالج استسقاي لحمي تابع سوءمزاج بارد به          ابوالحسندو درم به عسل سرشته از مثقال تا دو درم بخورند و             

تقويت كبد و اسخان او بوده با استعمال سكنجبين بزوري با عسل يا قدري از جـوارش زنجبيـل يـا معجـون كـركم                         

و امر به استحمام از آب ملح مثل آب درياي شور وآب حمات شبي و كبريتي و بورقي نمايند و تخفيف معـده             بدهند  

از آنچه در آن جمع شده به قي قبل طعام از مثل شبت مطبوخ به سكنجبين كنند و بـه گوشـت گنجـشك و تيهـو                           

ره غـذا سـازند و قـدري شـراب كهنـه            بريان كه براي سركه و مري پاشيده باشد يا اسفيدباج متخذ به دارچيني و زي              

االمكان از نوشـيدن آب سـرد منـع           االنحدار بازدارند و امر به جوع و رياضت كنند و حتي            بنوشند و از اغذية بارد بطي     

كنند و تضميد شكم زعفران و مصطكي يا به پشك بز كهنه نمايند و در آفتاب گـرم نـشانند و در ريـگ گـرم دفـن                            

نويسند كه اگر سبب علت باز ايستادن خون بواسير وحـيض بـود اول رگ                  مي ايالقي سفيو و   اسماعيل سيدسازند و   

زدن صواب بود خاصه اگر بول سرخ وغليظ باشد و اگر سبب غير اين باشد رگ نشايد زد و ايارج فيقـرا در ايـن نـوع                           

 گذشت و قـرص     سودمندست و كذا مدرات بول و حب سكبينج و حب بهرامي و ايضاً حب شبرم كه در قول ابوسهل                  

لك به نسخة محمد زكريا و دواءالكركم و كلكالنه تاليف آن و كلكالنج تاليف عيسي و ايارجات بـزرگ در ايـن علـت                        

سودمند بود و همه روز در آب درياي شور نشستن نافع بود و اگر آب دريا ميسر نـشود نمـك بـا آب حـل كـرده در                             

محلل رياح و مسخن احشاست به قول يوحنا بن سرافيون نـسخة           آفتاب مدتي بگذارند و در آن بنشينند و اين ضماد           

آن نطرون و غيره همĤن است كه در قول ابوسهل گذشت و هم او گويد كه اگر حلزون را بشكافند و بر شـكم بندنـد                          

نشف رطوبات آن كند و بر شكم بدارند تا از خود بيفتد در اين نوع و در زقي سودمند بـود و ايـن ضـماد بـه نـسخة                              

ا بن ماسويه نافع است بگيرند اشق پانزده درم ميعه ده درم صبر بيست درم زعفران عاقرقرحا بـيخ سوسـن هـر                      يوحن

يك ده درم مقل بيست درم قردمانا ده درم حماما سه درم راتينج پانزده درم شـب يمـاني و بـورة ارمنـي و كنـدر و                            

حل كنند و از مـوم زرد روغـن نـاردين مـوم             كندش و مازو و مر هر يك سه درم صموغ و زعفران را در شراب كهنه                 
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ساخته با هم بسرشند و بر برگ كرنب نبطي نهاده بر جگر گذارند و اگر در جگر ورم باشد پيه بط پيه گوساله اضـافه         

كنند و پشك بز با بول كودكان يا بول شتر ضماد نافع است و طعام نان خشكار بايد با تخم باديان و زيره و نانخواه و                          

انيسون در خمير آن سرشته و گوشت تدرو و كبك و دراج كه در طبيخ آن دارچيني و فلفل و زيره و كرويا                       كرفس و   

 گفته كه هر صبح جالب از تخم كاسني    منصف حاوي صغير  و نخود داخل كنند و پسته و روغن پسته سودمند بود و             

رم بدهند و غذا زيرباج به لحوم ماكيـان         سه درم باديان دو درم پوست بيخ كاسني پنج درم شكر سفيد يا گلقند ده د               

با تيهو دراج با كبك يا گنجشك يا كبوتر بري سازند يا مزورة نخودآب به شيرة قـرطم و دارچينـي و تخـم شـبت و                           

زيرة كرماني دهند و مطنجنات معمول به سركه و مري و كرويا و دارچيني و فلفل و زيره و خردل صالح اسـت و يـا                          

 ده درم در آب گرم حل كرده با قرص زرشك بدهند و اين نسخة سـكنجبين اسـت تخـم    هر صبح سكنجبين بزوري   

كرفس باديان تخم كاسني تخم كشوث هر واحد سه درم پوست بيخ باديان پوست بيخ كبر پوست بـيخ كاسـني هـر                       

آن بـرود  واحد پنج درم در سه رطل آب شيرين و نيم رطل سركة كهنه يك شبانه روز تر كرده بجوشانند تـا ربـع از     

فرود آورده ماليده صاف نموده يك رطل شكر سفيد داخل كرده به قوام آرند و اين نسخة قـرص زرشـك اسـت گـل                         

الطيب مغز تخم خيار تخم خرفه طباشير هر واحد يك درم عصارة غافـث لـك                  السوس دو درم سنبل     سرخ چهارم رب  

ن سرشته قرص سازند شربتي مثقـال و تنـاول          مغسول ريوند چيني هر واحد نيم درم كوفته بيخته به جالب ترنجبي           

ادويه و بزور مدر بول مثل نانخواه و باديان و تخم كرفس ايشان را نفـع بليـغ نمايـد و ايـن دوا نيـز ادرار بـول كنـد                               

الطيب سليخه هر واحد يك درم با         كماذريوس كمافيطوس جعده انيسون تخم كرفس باديان هر واحد سه درم سنبل           

درم بدهند و چون احتياج به استفراغ ايشان آيد تنقية بدن به معجون خيارشـنبر يـا بـه حـب                     سكنجبين بزوري ده    

ايارج نمايند و اين ضماد به عمل آرند آرد جو سرگين گاؤ پشك بز هر واحد مساوي بورة ارمني زيرة كرمـاني سـعد                        

 بگذارند تا خشك شـود و در        هر واحد سه درم باريك سائيده به سركة كهنه جوش داده برشكم و اطراف طال كنند و                

حمام بشويند يا با آب گرم و اين ضماد استسقا را كه از برد كبد و معده باشد نافع است حمامـا سـنبل قردمانـا هـر                            

واحد ده درم مقل اشق هر واحد هفت درم سعد پنج درم صبر كندر حب بلسان هر واحد چهار درم قـسط عاقرقرحـا      
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لملك زراوند قرنفل مصطكي هر واحد پنج درم قثاءالحمار شحم حنظل هـر             ا  ميعة خشك گل سرخ سيساليوس اكليل     

واحد سيزده درم صموغ را كوفته در نبيذ تر حل نموده حل كنند و ادوية خشك را ساييده بياميزند و ضماد كننـد و                    

ه مزورة  السوس باديان تخم كاسني هر واحد سه درم بدهند و ب            اگر به سبب ضعف معده باشد هر صبح جالب از اصل          

 نوشته كه در معالجة ايـن نـوع دو غـرض اسـت اول     طبرينخوداب به شيرة قرطم و لحوم دراج و كبك غذا سازند و  

اصالح كبد و اين به زيادت در حرارت غريزي بود و دوم فصد نشف تا رطوبت كم شود و به سـبب قلـت آن حـرارت                           

كنند اگر ممكن بود فصد كنند بعده مقدار غـذاي او           ثوران نمايد پس به سوي سن و مزاج مريض و سائر قوانين نظر              

تر حسب امكان مقرر كنند پس اگر قوت قوي باشد بر نان خشك تنها اقتصار نمايند و اگر قوت ضعيف بـود بـا                          قليل

طعام او اندك گوشت تيهو بريان دهند و از اطعمه چيزي كه تشنگي آورد نبايد خورد و آب او مدبر باشد و تـدبيرش                   

 بگيرند نشارة طرفا و خشت آهن و در آب يك شبانه روز تر كنند بعده صاف كرده به قدر صدر از آن وزن                        اينست كه 

كنند و برآن دو رطل سركه انداخته بجوشانند تا دو ثلث از آن برود و يك ثلث باقي ماند بعده در صـافي بچكاننـد و                          

 امـا آنچـه از دوا در ابتـداي او بنوشـند ايـن               سرد كرده از كوزة تنگ هليله كه از آن بـه مـص آب برآيـد بنوشـند و                  

ماءاالصول است گل سرخ سه درم ايرسا يك و نيم درم تخم كرفس انيسون باديان هر واحد يـك درم و نـيم پوسـت               

بيخ كبر پوست بيخ باديان و كرفس سعد كوفي هر واحد دو درم اشنه دارشيشعان سليخه مصطكي سنبل واحد يك                    

ر واحد هفت درم مويز منقي بيست درم توبال نحاس بريان به روغن بادام دو درم در صره                  درم فقاح اذخر و بيخ آن ه      

بسته با دو درم ريوند چيني كه وقت طبخ در ادويه اندازند همه را در هفت رطل آب بجوشانند تا يـك رطـل و ربـع                           

چهارده روز به عمـل آرنـد و   بماند بعده افشرده صاف نموده هر روز بيست درم با يك درم معجون كلكالنج بنوشند و       

غذا و تدبير به دستور نمايند و بعد نوشيدن اين نظر به قوت مريض كنند اگر استعمال استفراغ كند يك شربت حب                      

منتن بدهند و ده روز صبر كنند بعده يك شربت از اين حب بدهند معجون كلكالنج نيم درم دبيدالورد دو ثلـث درم              

 دانگ ماذريون مدبر به سركه و خشك كرده دو دانگ از اين همـه آنچـه سـائيده                   دواءالكركم يك درم توبال مس دو     

نيست بسايند و همه را با آب برگ ترنج سرشته مانند فلفل حبها سـازند شـربت تـام دو مثقـال اسـت و بـه حـسب                      
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به خوابيـدن   حاجت و قوت بخورند و چون تدبير با اين مرتبه منتهي گردد و هفت روز راحت دهند و در اين ايام امر                       

در آفتاب و اندفان بر يك گرم و در شب تدهين به روغن و نطرون و عدم شستن آن نمايند و از حمام البته بازدارنـد                          

و بگيرند سرگين گاؤ و پشك بز كهنه و خاكستر طرفا و خاكستر ودع و نطرون مساوي و سائيده در سركه آميخته بر                       

ين طال را نبايـد شـست تـا آنكـه از خـود جـدا گـردد و بعـد هفـت روز                        تمام بدن طال كنند و در آفتاب بخوابند و ا         

ءالكركم يك درم با سكنجبين سركة عنصل ده درم بدهند و به سوي قاروره نظر كنند پـس اگـر بـه ايـن تـدبير                          دوا

حدت پذيرد و موضع حذرست و استعمال ادويه ترك كنند تا آنكه قاروره به اعتدال آيد بعـده اعـادة عـالج كننـد و                         

ون قاروره به اعتدال آيد و اميد قوي گردد اين قرص بدهند گل سرخ سه درم ريوند چينـي دو درم مـصطكي نـيم            چ

درم سنبل دو دانگ عصارة زرشك عصارة غافث هر واحد يك درم و نيم تخم كرفس باديان انيسون هر واحد دو ثلث                      

قرص به وزن درم و ثلث سـازند و هـر روز            درم زوفاي خشك دو ثلث درم همه را كوفته بيخته با آب كاسني سرشته               

يك قرص از آن باده درم سكنجبين عنصلي بدهند و اين چهارده روز بخورند و بعده چهارده روز از خوردن اين قرص 

اين سفوف هر روز يك درم با پنج درمي ماءاالصول بدهند پس اگر خوف اسهال باشد اين سفوف تـرك كننـد و بـه                         

سخة سفوف ماذريون مدبر دو دانگ توبال مس دو دانگ سنبل ريوند هـر واحـد دو دانـگ                   سوي تدبير غذا رد كنند ن     

حضض گل سرخ مصطكي هليلة سياه هر واحد سه درم همـه را باريـك سـائيده در هـر سـه روز سـه درم از آن بـا                              

نند و  سكنجبين عنصلي بدهند و در حمات كبريتي يا نطروني يا شـبي بنـشانند و آب آنهـا بـر وفـق و حـذر بنوشـا                          

جماعتي را ديدم كه ايشان اين علت بود و به حمات كبريتي صحت يافتند و گل اين چشمه بگيرند و بر بدن او طـال        

نمايند و در كبريتي شكم و سينة او بدان ضماد كنند و در آفتاب نشانند و مالك عالج اين نوع مراعات مزاج و حفظ                        

اندك اگر ممكن باشد و حل طبيعت اگر امكان آن بود در بيست              و منع او از حمام و امر به رياضت            است قوت مريض 

روز به حب سكبينج و حب منتن و حفظ غذاي او تا تخمه واقع نشود و اگر شهري كه در آن مريض باشد شهر رطب 

از كنند بهر آنكه تغير مواضع عالج براي اتمام عالج           مثل بالد طبرستان باشد نفل او از آن شهر به سوي بلد مثل نمي             

 گويد كه تفتيح سدد و تقويت معده و قي به تـرب و عـسل و شـبت و بـورق كننـد و                         انطاكيترين اشياست و     موافق
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 و از ايـن      است تكثير تناول انجير و آب نخود نمايند و سه مثقال كرويا به زيت هر روز خوردن مطلق استسقا را نافع                   

م بول بز يك درم سنبل هر روز تا هفته در ازالة آن             نوع خوردن خارپشت خالص نمايد و نوشيدن بول شتر و سي در           

 و بعـض متـأخرين     و كذا قرنفل و انيسون و زيره اكالً و ضماداً و خاكسترها و سرگين گـاؤ ضـماداً نـافع                       است مجرب

 و اگر يافته نشود ترياق اربعه دهند به          است نويسند كه نيكوترين اشيا در لحمي ترياق فاروق با ماءاالصول خوردن           مي

الطيب هر بامـداد     كم و كاست و آشاميدن بول شتر بيست درم و بول بز مثل آن با يك درم سنبل                  قدر يك مثقال بي   

تا يك هفته استسقا را زائل سازد و اين ماءاالصول سدة كبد و طحـال و بـرد آن را زائـل سـازد و استـسقا را سـخت                              

 اذخـر فقـاح هـر كـدام پـنج درم مـصطكي              مفيدست پوست بيخ كرفس پوست بيخ باديان هر كدام هفـت درم بـيخ             

الطيب هر كدام يك و نيم درم فوه لك عود بلسان كماذريوس كمافيطوس هر كدام دو درم شـكاعي بـاداورد و                       سنبل

غافث پوست بخ كبر هر كدام سه درم افسنتين رومي گل سرخ هر كدام چهار درم انجير خشك ده دانه مويز منقـي                       

آب بجوشانند تا به يك نيم رطل رسد صاف نموده مقدار چهـار اوقيـه بـا يـك درم     بيست درم همه را در چهار رطل   

روغن بادام شيرين و يك درم روغن بادام تلخ و دواءالكركم و امروسيا و اثاناسيا به قدر حاجت بدهنـد و ايـن ضـماد                         

ده مثقال سرگين بز سعد الطيب صبر زرد هر كدام ده مثقال خاكستر سرگين گاؤ پانز انواع استسقا را سود دارد سنبل

قردمانا ايرسا قسط تلخ نوشادر اشنه حماما سليخه حب بلسان عود بلسان بورة ارمني صعتر نمك هندي جنطيانا هر                   

االثرست و بـه تجربـة    كدام پنج مثقال همه را كوفته با بول شتر سرشته ضماد كنند كه در جميع اقسام تهبج عجيب       

الجوامع و شربت استسقا و      ة حكيم غالم امام و دواي عصارة ريوند به نسخة مجمع          راقم نيز رسيده و انوشدارو به نسخ      

 و اگر عصارة ريوند از يك دانگ         است شربت كشوث و معجون جالينوس و معجون گل و زرشك نيز در ميناب معمول             

ون و تخم كاسني    تا دو دانگ در گلقند سه درم سرشته بخورند و يا حب ريوند با مطبوخات مناسبه مانند طبيخ انيس                  

 و گويند كه اگر گوشت موش صحرائي را خشك كـرده             است و تخم كشوث تناول نمايند بهترين مسهالت اين مرض        

                                                                  بكوبند و دو درم بدهند استسقاي لحمي را مفيد بود  

  استسقاي زقي
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در نوع بارد و صديد در نوع حار ميان صفاق و شرب در اكثر يا در ميان ثرب و امعا يـا در                        از اجتماع آب      است عبارت

مجراي ناف بعد اسباب كلي استسقا كه مذكور شد به سبب اصل در اين نـوع آن اسـت كـه مائيـت در بـدن كثـرت                            

اري شـود و در     پذيرد و از ناحية مخرج بول خارج نشود پس به ضرورت بازگردد و به سـوي غيرمجـاري ضـروري جـ                     

فضاي شكم جمع گردد و اجتماع آب در اينجا بر چند وجه باشد يكي بر سبيل ترشح يعني تراويدن بهر آنكه چـون                       

مائيت در محدب كبد به سوي كليه و از آنجا به سوي برنجبين و مثانه نافذ شود و به سوي فضاي شـكم بـر سـبيل                           

 به ماساريقا مترشح گردد و مده كه در سينه محتقن شـود از  ترشح نافذ شود چنان كه صفوف كيلوس از معده و امعا    

 بر سبيل انفصال بخار كه بنابر احتقان مـستحيل بـه آب شـود بهـر آنكـه چـون مـاده در                        دومعظام قص ترشح كند     

مجاري محتقن شود و طبيعت بر دفع آن قدرت نيابد ابخره از آن متصاعد شود و به طول احتبـاس و تـراكم اجـزاي                         

 عدم منفذي كه از آن طريق دفع تواند شد مستحيل به مائيت گرديده در موضع كـه ميـان ثـرب و صـفاق                       بخاريه و   

 سيالن كند و به سبب غلظ خويش در داخل ثرب نفوذ نتوان كرد و به سبب صفاقت صفاق اندر روي نيز گـذر                        است

 پس اين يا به سـبب كثـرت         ست ا نيابد و ناچار مترسب شود و به جوف اسفل گرد آيد و ميل به سفل از شأن مائيت                 

از ضرورت قاهره در مجاري فضول به سوي فضاي شكم دفع كند            ماده بود و يا به سبب شدت دفع كه طبيعت آن را             

رود پس رطوبـات مائيـت         بر سبيل انصداع بعض مجاري كه غذا از حدود امعا اندر آن مجري به سوي كبد همي                 سوم

 بر سبيل آنكه بعض قدماي اولين       چهارمآيد و در فضاي شكم جمع گردد        قبل از رسيدن به جگر از آن شكاف بيرون          

هاي عروقـي كـه در        اند و اين چنĤن است كه مائيت رجوع كند در دهن            اند و بعض متأخرين آن را اختيار نموده         گفته

ل او نيـز بـه      ها به جگر رسد و بو       حالت بودن انسان جنين از مقعر كبد به ناف آيد و غذاي جنين از ناف اندر آن رگ                 

همان طريق خارج شود چه طفل در شكم مادر از ناف خود بول كند و مولود نيز قبل از قطع ناف از ناف او بول كنـد                         

و چون بعد تولد كودك و قطع ناف ناف بسته شود و بول از اين جانب بازماند به سوي مثانه بازگردد و پس هرگاه در                         

بت سده افتد و به سبب انحراف كبد از مزاج طبيعي خوني كه در آن               جانب محدب جگر به سبب خلط يا ورم يا صال         

متولد گردد مائي شود اگر كبد بارد بود يا صديدي گردد و اگر حار باشد و بنابر سده نتواند كـه بـه گـرده رسـد و از                             
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هـات ديگـر    جا به طريق مثانه دفع شود و بدان سبب آب از مجراي بول كمتر بيرون آيد و قوت دافعـة اعـضا از ج                         آن

دفع نمايد پس به ضرورت آن منفذ قديم را كه ميان ناف و مقعر جگر بوده است طبيعت بگشايد و مائيت بـه سـوي                         

اين عروق نافذ شود تا آنكه به سوي فوهات آن بيايد و به ناف رسد و چون منفذ به سوي نـاف نيايـد آن مائيـت كـه                     

 عروق بشكافد و بيرون شود و به سوي شـكم رجـوع كنـد و                اندر آن مجتمع گردد  بنابر كثرث تمدد نزديك ناف آن          

تر نسبت به خلقت اولي گردد و از اينجاست كه انـدر ايـن علـت نتـو نـاف پديـد آيـد و                           آب در آن جمع شود و فراخ      

منافذي كه نزديك حدبة كبدست منضم شود كه آن تنگ زياده است از آنچه نزديك مقعر جگرست و بعيـد نيـست                      

 و  امعا  واقع در شكم از اين جهات باشد و سبيل براي جذب او دواست به سوي جگر پس به سوي                   كه استفراغ مائيت  

 سبب در قوت مميزه باشد      آنكه يكي سابقة اين سبب و اصل يعني كثرت مائيت در شكم از سه بيرون نيست                اسباب

ا يكي از آن ضـعيف شـود        و چون به تميز مشترك ميان قوت دافعة كبد و قوت جاذبه كليه است پس هرگاه هر دو ي                  

به نوعي از انواع سوءمزاج يا در مجري سده افتد خصوصاً چون در كليه ورم صلب بود مائيت از خون تميـز نگـردد و                         

بدن آن را قبول نكند و مجاري احتمال آن ننمايد پس يكي از وجوه وقوع ايـن مـرض واجـب گـردد و لهـذا گـاهي                            

 سبب در مميز باشد و      آنكه دوم كبد تنها باشد يا صرف در كليه بود          استسقا به سبب ضعف حادث شود و سبب او در         

اين چنان بود كه مائيت بسيار زياده بود فوق آنكه قوت بر تميز آن قادر باشد يا غيرجيداالنهضام بود و سبب مائيـت                       

بد معطش كثير نوشيدن آب سرد بسيار است و اين به سبب شدت تشنگي بود و غلبة تشنگي يا به سبب سوءمزاج ك

بود يا به سبب ديگر معطش يا به سبب سدد كه به باعث آن مقدار آب و جگر را بدان حاجـت بـود بـه سـوي كبـد                              

منجذب نگردد و تشنگي با وجود كثرت شرب دوام نمايد و يا به سبب آنكه نفس آب نافع عطـش نباشـد بهـر آنكـه                          

 غيره باشد كه تشنگي را زائل نكند و گاهي سـبب     گرم غيرسرد يا آنكه در آن كيفيت معطشه از ملوحت يا بورقيت و            

مائيت كثير ذوبان رطوبات بدن بود و با آن انسداد مجاري معتاد اتفـاق افتـد از آمـاس و جـز آن و بـدان سـبب آن                             

رطوبات ذوباني در اين محل مجتمع گردد و قسم ديگر يعني غيرجيداالنضمام چنان باشد كـه هرگـاه هـضم غـذاي                      

دن يا كبد بعض غذاي رطب را قبول كند و بعض آن را رد كند و بدان سـبب مجـاري پـر شـود                         رطب هموار نباشد ب   
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پس گاهي مؤدي به سبب استسقاي زقي گردد اگر مائيت غالب باشد يا طبلي اگر ريحيت غالب بود و ايـن در هـضم    

ه مائيـت را از اسـلوك بـه          سبب در مجاري بود و اين چنان باشد كه در آنجا اورام يا سدد بود ك                 سوم آنكه  ثاني باشد 

 صاحب كامل حدوث    به قول مسلك خويش و از نفوذ در جانب او منع كند و به سوي غيرمجاري آن منعكس سازد و                   

استسقاي زقي از افراط سوءمزاج بارد رطب بر  كبد بود پس احالة غذا به رطوبت مائيه كنـد و آن رطوبـت در ميـان                          

تناول به قول بارد مزاج و از كثرت شرب آب سرد باشد و بداننـد كـه چـون                   صفاق و امعا مجتمع گردد و اكثر اين از          

طبيعت از مستسقي مائيت استسقا خود به خود دفع كند دليل خالصي باشد و در اكثر اوقات هرگاه بـزل مستـسقي     

حجـاب بلغـم     گفته هر كه را ميـان        بقراطكنند انتفاخ در مدت سه روز عود كند و در اكثر اين انتفاخ از ريح باشد و                  

 گويد  جالينوسها بگذرد و به مثانه درآيد علت او از آن زائل شود و                بسيار بود و معده درد كند هرگاه كه بلغم به رگ          

تر است از مثانه و اگر آب بودي امكان داشتي كه تراوش نمـودي و بـه مثانـه فـرود                       كه فرود آمدن بلغم به زهار اولي      

گويد بعيد نيست كه بلغم تحليل پذيرد و رقيق شود و بتراود               مي الرئيس  شيخآمدي و بلغم ممكن نيست كه بتراود و         

و نيز ممكن است كه آن دفاع او به اختيار طبيعت باشد به سوي كدام جهت به سبب ضرورتي و يا در جهـات ديگـر                          

ز نفـوذ ريـم بـه    تر ا  كه ريم را از سينه در رگ اجوف به مثانه فرستد و اين وقع از طبيعت عجب          به سبب حائل چنان   

اند كه مراد از بلغم مائيت باشد اين بعيدست احتياج بدين نيست و گـاهي                 استخوان سينه نيست و آنچه بعضي گفته      

عارض شود و انتفاخ شكم مثل صاحب استسقا به كسي كه او را قروح امعـا باشـد و در آن سـوراخ گـردد و ثفـل در                             

اند ليكن نزديك من اين معنـي         ويد كه اگرچه قومي اين را گفته       گ سينا  بوعليفضاي شكم ريزد و شكم او بزرگ شود         

نويسد كـه    ميجرجانيتر از اين باشد و خصوصاً چون قرحه و خرق در معاي عليا بود و        بعيدست بهر آنكه موت سابق    

  نزد من اين دليل سخت معقول و مقبول است

  و عالمات زقي

و چون دست بر شـكم او زننـد از آن آواز نيايـد بلكـه                آن است كه شكم بزرگ گردد و در آن ثقل محسوس شود             

چنين هرگـاه صـاحب او از پهلـويي بـه پهلـوي ديگـر        چون آن را بجنبانند از آن آواز جنبش آب مسموع گردد و هم           
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منتقل شود آواز آب آيد و هنگام مس شكم مثل مشك پرآب نمايد نه مثل مشكي كه در آن باد دميده باشد و با آن                         

كه در لحمي بلكه زبول در آن باشد و پوست شكم درخشنده مثل               ها بزرگ نگردد چنان       ود و حجم آن   اعضا معتل نش  

جلد رطب كشيده بود وگاهي با آن قضيب ورم كند و پوست خصيه پرآب شود و اطراف سر بود و چهره و پلك چشم 

 و نبض صغير متواتر مائل بـه        متورم گردد به سبب ضعف حرارت غريزي و بول اندك آيد و در اكثر اوقات سرخ باشد                

صالبت باشد به اندك تمدد به سبب امتالي جگر و فضاي شكم از آب و تمدد حجاب و گاهي در آخر به لينت ميـل                         

كند به سبب كثرت رطوبت و آن را كه مرض مستحكم شود سرفه و تنگي نفس ظاهر گردد بهر آنكه كثـرت آب بـا                         

حرارت بود عدم تـشنگي و سـفيدي     و سرفه پديد آيد پس اگر بيحجاب مزاحمت كند و بدان سبب نفس تنگ شود      

رنگ و بول و احساس سردي شكم و غير آن آثار برودت بر آن گواهي دهد و اگر با حرارت بود عالمات حرارت چـون               

تشنگي و زردي رنگ بدن و بول و جز آن شاهد او باشد و اگر از ورم جگر باشد با سرفة خشك يا بـه انـدك نفـث و                              

 طبع بود و چون استسقاي زقي بعد خروج حصات از مثانه به غير سبب ظاهر در كبد دفعةً واقع شود و بداننـد                        قبض

كه يكي از دو مجرائي كه از كليه به مثانه آمده شكافته شده و آب از آن آمده و هرگاه كه صاحب استـسقاي زقـي را          

مـار هـم در آن هفتـه هـالك شـود و چـون ورم بـه                  تشقق در آن انيثين پديد آيد و در براز آن خون آمدن گيرد بي             

خصيتين رسد عالج مشكل گردد و نحول و وقت اعضاء و غور عينين منذر به موت باشـد اگـر تـب نبـود و كـسل و                            

كه ضـعف بـسيار بـود         ترهل كمتر از لحمي الزم اين نوع است و آنجا كه زقي با ورم جگر و سپرز باشد خصوصاً وقتي                   

الكبير و هرگاه در غب غيرخالص و شطرالغب يا بلغمي الزمه و نائبه استـسقاي                 النبض  ذا في طمع زندگي نبايد كرد ك    

آنچه در عالج كلي اقسام استـسقا       عالج  الكامله    العشرة  زقي پديد آيد با سختي جگر و سپرز قطعاً مهلك است كذا في            

اگـر حـرارت نبـود بـراي تعـديل          گذشت به كار برند و اگر ورم كبد حار يا صلب سـبب باشـد معالجـة آن نماينـد و                      

سكنجبين بزوري حار و شربت دينار و شربت اصول دهند بعده تنقيه به مسهالت مائيت مثل كلكالنـج حـار نماينـد                      

هـا و شـيافات       پس مقويات جگر مثل قرص زرشك كبير و قرص ورد و دبيد ايرسا و مانند آن دهند و استعمال حقنه                   

 مثل كندش و فرفيون معين بر دفع ماده به سوي مجـاري اسـت و جهـت                  در اين نوع بهترست و استعمال معطسات      
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ادرار قرص ماذريون و غيره حبوب و مطبوخات متخذ از مدرات به عمل آرند و اگر با حرارت بـود جهـت تبـديل آب                         

نـد  الحـرارة كن    كاسني سبز مروق و سكنجبين و شيرة تخم خربزه يا شيرة خرفه و نبات دهند و تنقيه از ادوية قليـل                    

الثعلب مروق بـا شـربت بـزوري يـا سـكنجبين              بعد از آن قرص زرشك صغير و كلكالنج بارد به آب مروق و آب عنب              

بزوري به آرد و شربت انار استعمال نمايند و غذا زيرباج و سكباج و رمانيه به مويز سازند و لحوم لطيفه مثـل دراج و                         

ند و در هر دو حال براي رفع قبض مغز فلوس به جالب و روغن چوزة مرغ و تيهو به ابازير حار اگر حرارت نباشد بده   

الثعلب تخم كاسني هر يك شش ماشه جوشانيده صاف كرده بـه آب               بادام مناسب است و ايضاً براي تليين طبع عنب        

كاسني تازه مروق آميخته مغز فلوس خيارشنبر چهار توله ماليده صاف كرده بدهند و حب غـاريقون دو سـه مرتبـه                      

غذا نخوداب با دارچيني و باديان و اگر لينت شكم بسيار گردد طباشير يك ماشه سوده به شربت انـار دو تولـه                       دهند  

خورده بااليش شيرة زرشك هفت ماشه سكنجبين بزوري دو توله بنوشند و سفوف گل سرخ شش ماشه غافث چهار                   

و بعد زوال ورم جگر و دفع سـوءمزاج         ماشه تخم كشوث سه ماشه كوفته بيخته نبات مساوي آميخته نافع زقي است              

الثعلب هـر يـك شـش ماشـه           و بعد تنقيه گاهي همراه شربت مسهل يا مدر و گاهي براي تسكين تخم كاسني عنب               

نيم توله بدهند و اگر بيخ سوسن نيم توله صبر سـقوطري يـك تولـه                  باديان تخم كرفس هر يك چهارماشه نبات يك       

هار توله كوفته بيخته به سركة انگوري پخته بر شكم ضماد كنند در ايـن               نمك اندراني سرگين گاؤ خشك هر يك چ       

باب مجرب است و اگر در اين مرض ضعف بسيار گردد و به سهولت و بـه مـرور ايـام اسـهال ماءاصـفر بايـد كـرد و                              

السوس باديان پرسياوشان هـر يـك چهـار ماشـه جوشـانيده و نبـات يـك تولـه داخـل كـرده بدهنـد روز دوم                              اصل

السوس چهار ماشه مويز منقي ده دانه بـيخ كبـر چهـار               الثعلب چهار ماشه روز سوم شربت دينار افزايند باز اصل          عنب

ماشه شاهتره شش ماشه جوشانيده گلقند سه توله دهند باز روز دوم براي تحريك و اخراج آب شربت دينار افزايند و 

روز چهارم ريوند چيني سه ماشـه تخـم كاسـني شـش             الثعلب شش ماشه افزايند و        روز سوم باديان چهار ماشه عنب     

گوشت و گاهي آب موتهه بدهند و بـه جـاي آب              ماشه به جهت ادرار ماءاصفر افزايند غذا نخوداب اگر هندو باشد بي           

الثعلب و باديان به آب جوشانيده به كار برند باز براي نـضج               الثعلب و اگر عرق نباشد صرة عنب        عرق باديان عرق عنب   
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الثعلب يك شش ماشه بيخ كبر چهار ماشه مويز منقي ده دانـه باديـان چهـار ماشـه گلقنـد                       يقه شاهتره عنب  مواد رق 

دهند بعده گاهي مسهل خفيف و گاهي مدر بدهند و اگر مروق ترب و مكوه هر يك چهار توله شـربت افـسنتين دو                        

نمـوده باشـند بعـده بكاهنـد بـه            ه مـي  توله شروع كنند و تا بيست روز هر روز مروق سه توله و شربت يك توله اضاف                

دستور تا نوبت به روز چهلم رسد و در ميان اين عمل به روز چهارم معجون كلكالنج فيروزي يك توله و شربت دينار                       

چهار توله با مروقين بدهند و شربت افسنتين موقوف كنند و روز ديگر آن جدوار دو ماشه جندبيدستر يك ماشـه در       

الكركم هر يك هفت ماشه سرشته شربت بزوري چهار توله بخورانند و غـذا مـرغ پـالؤ ارزن و                    دواءالمسك تلخ و دواء   

برنج كهنه با مرباي شلجم و انناس صبح دهند و شام كباب فاخته و مرغ سليماني با نان خشكار دهند و به جاي آب                        

 نيم توله و مـروق        هر يك يك   عرق مكوه و كاسني بدهند نافع بود و مجرب و ايضاً مروق برگ چغندر و ترب و مكوه                 

گلوي سبز يك توله و سكنجبين بزوري ريوندي علويخان دو توله اول دواءالكركم كبير نـه ماشـه خـورده بنوشـند و                       

ها را همين قدر هر روز تا بيست روز افزايند و باز بكاهند و بعـد هـر هفتـه ريونـد چينـي نـه ماشـه سـوده در                                 مروق

اءالكركم بدهند غذا غلة ارزن با عسل و برگ ترب و كاسني و مكوه به روغن گاؤ سكنجبين ريوندي سه توله عوض دو 

پخته بخورند و به جاي آب بر عرق پوست كوبدار و مكوه برابر اكتفا بايد كرد و تا چهل روز اين تركيـب مجـرب بـه                           

  عمل آرند

  ذكر بعض ادوية يونانيه و هنديه مفيد اين علت

حاس و شبرم و ايرسا و آب قاقلي و سكبينج و اشـق هـر واحـد مـسهل زرداب                    برگ مادزيون و تخم آن و توبال ن       

است و نوشيدن شير شتر يك رطل يا ده درم سكرالعشر و كذا شرب دارچيني و كذا گرفتن بخار سنگ آسيا كـه بـر                      

ه آن سركه پاشيده باشند و در اين باب مجرب سويدي است و گويند كه خوردن جگر قنفذ بري در آفتـاب بـر پارچـ               

لحم او بريان يا مطبوخ و كذا قصب الزريره و ثيل و تخم كرفس و كذا شـرب طبـيخ اذخـر و               خشك كرده و كذا اكل      

كذا بول شتر اعرابي و كذا اغتذا به عدس و كذا اختالط ثوم در طعام و كذا شرب بول انسان و كذا مغز تخم بيدانجير                         

ا مر و كذا تخم حندقوقا و كذا شرب طبـيخ مرزنجـوش و              به عسل و كذا سنبل رومي و كذا شرب و ضماد الدن و كذ             
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كذا خوالن هندي و كذا پودينه و كذا خوردن پودينه مع انجيـر خـشك و كـذا ايرسـا تنهـا و بـه ماءاالصـول و كـذا                              

ليسيدن غاريقون و به وزن او اسارون به عسل و ضماد حلزون بري به تمامه كوفته وكذا مالزمت خوردن لحم كبك و 

يخ حنظل دو قيراط يا برگ او يا شحم او يا عصارة بيخ او پنج قيراط و كذا عودالبخور هـر روز مثقـال تـا                          كذا شرب ب  

سي روز يا چهل روز متواتر و كذا تخم فنجنكشت هر روز دو درم تا سه روز و كذا مداومت خوردن لحم قطا هر واحد  

بلي مجرب انطاكي است و اين دوا نيـز مفيـد           نافع استسقاي زقي است و شرب قطران اگر حرارت نباشد در زقي و ط             

  است اسقيل مشوي دو ماشه ريوند خطائي سه ماشه در گلقند دو توله آميخته ليسانند و باالي آن شيرة قـرطم يـك        

نيم توله و گلوي سبز و تخم خربزه هر يك نه ماشه شربت دينار چهار توله نوشانند غذا قلية بادنجاني و شورباي مرغ                       

 مرقوم است كه اگر جالة مكاني كـه         بياض استاد مرحومي  ر و برنج ارزن با عسل دهند تا يك هفته و در             با نان خشكا  

كنند به قدر دو ماشه در سركة تند حل كرده بياشامند تمام رطوبت را به سبيل اسهال اخـراج                     در آن نخود بريان مي    

شك كرده سفوف سازند و به قدر سـه نـيم            اگر بيخ درخت كريل خ     حكيم علي نمايد به شرط توافق تقدير و به قول         

العالج نافع است واگر بيخ تـر         ماشه تا يك هفته بخورند و پرهيز از مقليات و مشويات كنند در استسقاي زقي مايوس               

كوفته قدري آب انداخته شيرة آن بگيرند و به قدر دو دام تا سه دام به عمل آرند و در صعوبت عرض تا نيم رطل هم 

ع بود و ضماد نيز به همين اصول تر بر شكم مثل ضماد حنا نافع است و در اخراج مائيـت كثيـر بـر                         جائزست كه انف  

وضع ضماد تا شش ساعت بلكه زياده مصابرت بايد كرد و اگر مريض اضطراب نمايد بايـد كـه يـك دو شـخص آن را                  

 و يك بار به تجربة مؤلـف هـم          ضبط نمايند تا اضطراب ننمايد و فعل دوا باطل نگردد اين دوا در غايت منفعت است               

رسيده و مائيت بسيار به ادرار اخراج نموده و اگر يك عدد غوك كوچك آبي از چاه يا حـوض گرفتـه شـكم او پـاك                           

كرده بر سنگ قيمه كنند و كباب آن بسازند و يا در آرد گندم يا مندوه سرشته نان آن پخته مريض را بخورانند يك                        

اده باشد سه روز بخورانند و به جاي آب پوست كچنال در آب جوشانيده به كار برنـد                  بار كافي است و اگر استيالي م      

روز دوم يا سوم كه وقت گرديدن از پهلو به پهلو آواز حركت آب مسموع گردد عالمت صـحت اسـت و همـة آب بـه                           

كثـر مبـزول     مسيحي گويد كه بزل كردن نشايد بهر آنكـه ا          حذاق اقولتحليل رود و بعونه تعالي صحت حاصل شود         
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يابند كه قوت آنها باقي بود و بدن آنها الغر نشود و بعـد بـزل رياضـت و     شود و از ايشان كساني خالص مي  هالك مي 

حركت كنند پس اگر قوت قوي و طبيعت قبض باشد افضل آن است كه اين حب ريوند معمول به ماذريون بخورنـد                      

 پنج درم ماذريون در سركه تر كرده خشك نموده ده درم            ريوند عصارة غافث تخم كاسني هر واحد سه درم غاريقون         

 نيم درم تا دو درم در هر هفته يك شربت بخورند و اگر قوت ضـعيف باشـد ايـن قـرص                        حسب سازند شربتي از يك    

ماذريون بدهند تخم كاسني ده درم ماذربون مدبر عصارة غافث هر يك درم و دو ثلث درم مغز تخـم خيـار دو درم و             

مثله غاريقون درم و ثلث درم از جمله ده قرص سازند و هـر روز يكـي از آن بـه سـكنجبين سـفرجلي                     نيم گل سرخ    

بخورند و اگر لينت افراط كندر به تنها بدهند و چون سرخي در قاروره و حرارت نباشد ايـن حـب مـاذريون بدهنـد                         

نگ سرگين كبـوتر دانـگ كـه        ماذريون نيم درم روسختج ثلث درم فرفيون ربع درم سكبينج نيم درم نمك هندي دا              

المنفعت در استـسقاي زقـي اسـت آرد جـو             اين مزيل آب و مجفف قوي است و اين ضماد استعمال نمايند كه عظيم             

 گويد كه مـداوات     مجوسيسعد پشك بز بورة ارمني گل سرخ مساوي بر شكم طال كنند كه آب بسيار خشك كند و                   

كه در ابتداي حدوث استسقاي لحمي بيان كردم بايد كـرد و چـون              زقي اينست كه در اول امر تدبير او مثل تدبيري           

اشـعيا و حـب سـرخس         مرض قوت گيرد و آب مستحكم شود بايد كه ادوية مسهل آب مثل حـب معـروف بـه حـب                    

استعمال كنند و حب سكبينج نيز در اين باب نافع است و اين حب مفيد و مسهل آب است بگيرند توبـال نحـاس و                         

حد يك جزو باريك سائيده و به آب كرفس سرشته حب سازند شربتي از يك درم تـا دو درم بـه                      برگ ماذريون هر وا   

حسب حاجت و ايضاً تربد سفيد پـنج درم ايـارج فيقـرا و سـكبينج هـر واحـد چهـار درم غـاريقون و بـيخ سوسـن                              

ح او و سليخه هـر      آسمانجوني هر واحد سه درم و نيم نمك نفطي دو درم لك منقي و ريوند چيني و بيخ اذخر و فقا                    

 نيم درم فرفيون درم همه را باريك سائيده به آب باديان سرشته حب سازند شربتي دو درم به شـكر و آب                        واحد يك 

 نيم درم از آن با شير شتر بخورند منفعت بين نمايد و اين مسهل ديگر براي آب اسـت سـنا و هليلـة                          گرم و اگر يك   

حد يك جزو قرفه و مصطكي هر واحد نيم جزو همـه را باريـك سـائيده                 زرد و ماذريون و شبرم و مس سوخته هر وا         

شربتي يك درم و نيم با مثل او شكر سليماني به آب گرم نافع است و ايضاً مسهل ديگر مجرب عصارة بـيخ سوسـن                         
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 باريـك  آسمانجوني ده درم بول بز دو اوقيه نقوع صبر نيم اوقيه همه را آميخته پنجال كبوتر دو درم زعفران نيم درم             

سوده بر آن انداخته بنوشند كه اسهال آب به قوت نمايد و در كسي استعمال نمايند كه قوت او قوي باشد و اين دوا                        

نيم اوقيه آب قاقال مثله وسرگين كبوتر درم باريك سـوده پاشـيده               مجرب است بگيرند بول ناقه اوقيه و آب ترب يك         

ريض احتمال تناول ادوية مـسهله نكنـد بايـد كـه اضـمدة مـسهلة آب       بنوشند نافع است به اذن اهللا تعالي و هرگاه م        

النيـل و مـاذريون و        استعمال نمايند و از آن جمله اين ضماد است بگيرند شحم حنظـل و بـيخ آن و شـبرم و حـب                      

سقمونيا و صبر سقوطري و مرمكي و بيخ خطمي و مقل و بيخ سوسن آسمانجوني و سرگين گاؤ دشتي هر واحد سه                      

رة نر گاؤ و قثاءالحمار و مويزج و قردمانا و فرفيون و حماما و ميعة سائله هر واحد پنج درم بورة سرخ و نمك اوقيه زه

نفطي هر واحد چهار درم صمغ صنوبر و پوست بيخ كبر و شحم بط و شحم ماكيـان و شـحم گوسـاله هـر واحـد دو                            

ه كوفته بيخته انداخته بر شكم ضماد نمايند و         اوقيه موم نيم رطل موم و شحوم را به روغن شبت گداخته بر آن ادوي              

از آنچه خوردن او بر مريض سهل بود و اسهال آب نيكو نمايد و نافع باشد روغن ماذريون است بگيرند ماذريون جيد                      

يك رطل و نيم و بر آن پنج رطل آب شيرين انداخته به آتش معتدل بجوشانند تا يك رطل بماند بر آن روغن بـادام                      

 رطل انداخته بجوشانند تا آب بسوزد و روغن بماند و يا شير شتر يا ماءالجبن به قـدر يـك درم بنوشـند                        شيرين ربع 

نافع است و غذا بر اين ادويه شورباي اسفيدباج به نخود كوفته و دارچيني و خولنجان و شـبت سـازند و ايـن ضـماد                          

 درم باريـك سـائيده بـه سـكنجبين          نافع آب زقي است سرگين گاؤ سي درم كبريت زرد پنج درم پشك بـز بيـست                

سرشته در آفتاب بر شكم ضماد كنند و ايضاً انجير سياه خشك در سركة خمر تر كرده ماليده سي عدد پشك بـز ده         

الغار و مويزج هر يك پنج درم همـه را            درم بوره و نطرون و بيخ سوسن آسمانجوني هر واحد چهار درم قردمانا و حب              

ته بر شكم وقت خلو معده از غذا ضماد نمايند و بگذارند تا خشك شود و به آبي كـه در                     باريك سائيده به انجير سرش    

آن بابونه و برنجاسف و شيح و مرزنجوش جوشانيده باشند بشويند و ايضاً بگيرند راتينج و اشـق هـر واحـد پـنج درم            

ريك سائيده در بول طفل نابالغ      نطرون و دقاق كندر و قردمانا و گوگرد زرد هر واحد سه درم سرگين كبوتر ده درم با                 

الـبطم و مـوم سـفيد هـر           سرشته بر شكم ضماد كنند و ايضاً بگيرند دارقشيشا و گوگرد زرد و نطرون و اشق و علـك                  
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واحد يك جزو بيخ سوسن آسمانجوني و مويزج هر واحد نيم جزو باريك سـائيده و اشـق و علـك و مـوم بـه روغـن                            

داخته بر شكم ضماد كنند نافع است به اذن اهللا تعالي و ضـماد معـروف بـه                  ناردين يا روغن قسط به مقدار حاجت گ       

ضماد سيالطوس نيز نافع است و كذلك ضماد فوالد خون را منفعت عجيب اسـت و ايـن ضـماد نـافع جميـع انـواع                          

و استسقاست بگيرند حماما و سنبل و قردمانا و پوست سليخه و قسط و عاقرقرحا و ميعـة سـائله و زراونـد مـدحرج                         

الملك و بيخ سوسن و قثاءالحمار و شحم حنظل هـر واحـد ده درم مقـل ازرق و برنجاسـف و اشـق و سـعد و                              اكليل

زعفران و نحاس محرق هر واحد پنج درم صبر و كندر ذكر و مر و حب بلسان و عود بلسان و الدن هر واحـد پـانزده                           

احد بيـست درم صـموغ را مـع زعفـران در            درم قرنفل و مصطكي هر واحد هفت درم گل سرخ و سرگين كبوتر هر و              

شراب كهنه تر كنند و ادويه را باريك سائيده از پارچه گذرانيده و به روغن بان كه در آن مـوم گداختـه باشـند قـدر             

حاجت آميخته به صموغ محلول بسرشند تا مثل مرهم گردد و بر شكم ضماد نمايند و بايد كـه نظـر بـه استقـضا و                          

ه از تدبير به ادويه و اغذيه ذكر نمودم و هر واحـد از آن بـه حـسب وجـوب قـوت مـريض و               تمييز جيد كنند در آنچ    

 اسـت از وقـوع غلطـي و          ضعف آن دو چيزي كه آن را قوت احتمال نمايد استعمال نمايند كه اين رأس مايحتاج اليه                

 و آب مستحكم گردد بايد       حذر كنند و چون اين ادويه استعمال نمايند و فائده نكند و مرض طول كند               جدر عال  خطا  

ين حال از شأن اوست كه غذا به بدني دهـد كـه آن را مـرض ضـعيف     ا كه صاحب او را شير شتر بدهند بهر آنكه در

ي بشكند و تعديل آن نمايد و اخراج آب به اسهال كند زيرا كه دباشد و انعاش قوت او نمايد و عاديت اخالط ر كرده

چسبد و تسديد آن ننمايد و بايد كه ناقـه نوسـن               و لهذا او در مجاري نمي       است يت كثيرالمائيت جنبال  شير شتر قليل  

شـيح و قيـصوم وكاسـني و         البدن بود و علف او از باديـان و          الوالدت و نه قريب از آن و سليم صحيح          باشد و غير بعيد   

و افسنتين سرشته بدهند و     كرفس و اثيل و مانند آن در اول روز سازند و در آخر روز آرد جو با تخم كرفس و باديان                      

اين هفت روز تا ده روز به عمل آرند بعده هر روز يك رطل شير او با پـنج درم سكرالعـشر مـع دو درم ايـن سـفوف                              

بدهند انيسون تخم كرفس هر واحد دو درم هليلة زرد تربد هر يك هفت درم فوه لك هـر واحـد چهـار درم نـانخواه                

مـس    چيني ماذريون يك شبانه روز در سركه تر كرده پوست سليخه ايرسـا             بيخ اذخر عصارة غافث فقاح اذخر ريوند      
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نيم درم عصارة افسنتين بيخ سوسن هر واحد سه درم باريك سائيده از دو درم تـا                   سوخته هر واحد درم فرفيون يك     

ريونـد  دهند بگيرنـد انيـسون و مـصطكي و عـصارة غافـث و                 سه درم با شير بخورند و اين سفوف نيز با شير شتر مي            

 بـه اذن     اسـت  نيم درم با شير نافع     الطيب و جعده هر واحد يك درم همه را باريك سائيده شربتي يك              چيني و سنبل  

اهللا تعالي و اين سفوف مثل آن است هليلة زرد چهار درم افسنتين رومي لك ريوند چيني عصارة غافث هر واحد درم 

نيم دانگ مـاذريون      سن آسمانجوني و مس سوخته هر واحد يك       همه را باريك سائيده دو درم از آن بگيرند و بيخ سو           

ك شبانه روز در سركه تر كرده خشك نموده سه حبه باريك سائيده بر آن اضافه نموده بـا شـير بخورنـد كـه                         جيد ي 

 و اگر اين كفايت نكند شير با بول ناقه بنوشند به اين طريق كه بگيرنـد شـير ناقـه يـك رطـل و بـول آن                              است نافع

ير پـس بـا     غرم و روغن عصارة ترب و سكرالعشر ده درم با هم آميخته بنوشند و ايضاً شير با معجون لك صـ                    ست د يب

 هليلـة زرد     اسـت  النفع  كلكالنج بخورند و ايضاً دو درم حب سكبينج بنوشند و اين معجون با شير شتر بليغ                ابكبير و   

نج درم مـاذريون اوقيـه زنجبيـل چهـار درم همـه را      ليله دو درم آمله چهار درم فلفل پ    بتربد سفيد هر واحد ده درم       

 است و بايد كه شـير       باريك سائيده به عسل كف گرفته بسرشند و يك مثقال با شير شتر يا دو درم تنها بخورند نافع                  

ندهند به كسي كه تب باشد از صاحبان استسقاي زقي و غيره چه شير به صاحبان حمي ردي است و چون به انـواع                        

ور فائده نشود بزل يا داغ استعمال كنند و در بزل خطر عظيم است به جز كسي كه قوت او قوي باشد                      اين عالج مذك  

استعمال نبايد كرد و از آن ماده را دفعةً خارج نكنند بلكه اندك اندك هر روز به قدر احتمال قـوت و كمتـر از بـزل                           

 ذكر كرده كه احدي را نديدم كه از بزل          لينوسجاماند و يك كس را ديدم كه بزل او كردند و سالم نماند و                 سالم مي 

خالص يافت مگر يك كس كه قوت او قوي و بدن او فربه بود و كيفيت بـزل در مقالـة عمـل باليـد خـواهم گفـت و              

صاحب او را روغن ناردين با روغن قسط به شراب ريحاني بنوشانند و ترياق فاروق به قدر حاجـت بدهنـد و تـضميد                        

الملك برنجاسف مرزنجوش پودينه هر واحد ده درم زيرة نبطي صـعتر فارسـي                ند بابونه اكليل  شكم به اين ضماد نماي    

انيسون باديان دوقو قردمانا هر واحد پنج درم تخم سداب صمغ سداب هر واحد سه درم اسارون سنبل حـب بلـسان                      

رم باريك سائيده و ادويـه بـا        نيم د   عود سليخه هر واحد دو درم جندبيدستر و مر و راتينج و ميعة سائله هر واحد يك                
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نويسد كه غرض عام در معالجـة ايـشان           ميالرئيس    شيخهم سرشته بر شكم ضماد كنند به اذن اهللا تعالي نافع بود و              

تجفيف و اخراج فضول است و اگرچه به نشستن در آفتاب كه هوا نباشـد و اصـطال بـه آتـش كـه از چـوب مجفـف                             

ك آب و تفتيح مسام و ادرار متواتر و اسهال مائيت برفق و به تواتر و مصابرت                 افروخته باشند و خوردن به ميزان و تر       

االمكان باشد و اگر از شرب آب چاره نباشـد بعـد              بر عطش و تدبير او و امتناع از ديدن آب قطع نظر از شرب او حتي               

ضتي كه در عـالج لحمـي       طعام و ممزوج به شراب يا غير آن بنوشند و تقليل غذا و تلطيف او افضل عالج است و ريا                   

مذكور شد و مراعات قوت و تقويت آن به طيوبات خوشبو و مشمومات لذيذ و بوي اغذية مقويه كنند و ايضاً تقويـت                       

كند آن را قي اسـت و         قوت به شراب خوشبو نمايند و بسيار شرب سكنجبين در آن محمود نيست و از آنچه نفع مي                 

 يا چهار يا پنج روز در ميان كـه ايـشان را سـخت سودمندسـت و عطـسه                    خصوصاً قبل طعام و ايضاً بعد آن يك روز        

كنـد و اگـر در        آوردن به ادويه و نفوخات و غيره بنابر انحدار مائيت و تحريك او به سوي مجاري مستفرغه نفـع مـي                    

نبايد داشت اينجا ورم باشد اول اعتنا بدان نمايند و اگر ورم صلب باشد در صحت استسقاي زقي كه تابع او بود طمع                    

و اگر استفراغ مائيت به كدام استفراغ كنند بار ديگر عود كند و شكم مملو شود و بدانند كه استفراغ به ادويه بهتر از                        

بزل است و التحام او متعذر گردد و بايد كه استفراغ به ادويه در وقتي بود كه تـب نباشـد پـس اگـر تـدبير تجفيـف                             

ص قابضه كمتر استعمال نمايند و اگرچـه مقـوي باشـند مثـل قـرص زرشـك و                   استسقا كند ورم اعادة او كند و اقرا       

خصوصاً هنگام قبض طبيعت ودر استسقاي بارد به جمع حار ملطف مفتح تجفيف بايد كرد و در استـسقاي حـار بـه             

بـوخ   اين قسم استسقا هرگاه بارد باشد مثل مط        مفيد  و ادوية مفرده   نوعي كه در عالج كلي اقسام استسقا مذكور شد        

حندقوقي شديدالطبخ است كه هر روز دو اوقيه بنوشند و يا عنصل يك رطل در چهار قـسط شـراب در ظـرف گلـي       

پاكيزه بجوشانند تا ثلث شراب برود و اول روز به قدر ملعقه بنوشند و تا پنج ملعقه برسانند بعده بكاهند تـا بـه يـك                          

اند كه بگيرند ذراريح و سر و پاي آن           وشند و بعضي ذكر كرده    ملعقه بازآيد و ايضاً هر صبح عصارة پودينه يك اوقيه بن          

قطع كنند و جسم آن در ماءالعسل حل كرده و مريض را در حمام داخل نمايند پس بنوشانند و يا نان بدان بخورنـد                        

و در اين شئ نزديك من مخاطرة عظيم است و اكثر آنچه اختيار كرده شده اينست كه از آن يك قيـراط در شـربتي          
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هاي معصور معلوم بنوشند و گويند كه چون تنقية بدن نمايند و هر روز ترياق به قدر نخود به طبيخ پودينه تـا              ز آب ا

انـد كـه خـوردن     بيست و يك روز بخورانند و بر طعام خفيف يك وقت اقتصار كنند صحت يابند و بعضي گمان كرده           

سل و يا زراونـد مـدحرج سـه درم در شـراب و بعـضي                پشك بز به عسل نافع است يا بول بز يا بول خر به سنبل و ع               

اند كه هر روز پادزهر دو روز قدر باقال شب مصفي در آب بخورند و از ادوية نافعه براي اين كلكالنج و دواءاللك  ستوده

الوريطوس خاصةً و جوارش سوسن و دواءاالسقيل و شربت           خاصةً كه هر استسقا را نافع است و دواءالكركم و معجون            

نـيم    النفع قرص شبرم است بگيرند شبرم و هليلة زرد مساوي به تدريج از يـك                نصل و ترياق است و از ادوية عجيب       ع

 بار بدهند و درميان آن ايام قرص زرشك بخورانند و ادوية كه از ريوند                دانگ تا يك درم رسانند در هر چهار روز يك         

و امـا تـدابير     صمغ بادام و قنه تركيب داده باشند نـافع بـود            الغار و حلبه و ترمس و راسن و جنطيانا و             و قسط و حب   

تر بر طبائع و بعيدتر از اعضاي         ها خاصةً كه آنها اقرب از آب و خفيف           مسهالت است و شيافات و حقنه      مستفرغة مائيه 

ذخـر  هايي كـه در آن ملطفـات مثـل بابونـه و ا              رئيس است و انواع استحمامات به حمات و تعريق در تنور گرم و آب             

جوشانيده باشند و انواع مروخات و ضمادات و كمادات است و در اين جمله نوشيدن شير بز و شتر داخـل اسـت و از                  

اين قبيل است بول و شير شتر آميخته چون يك هفته به اقراص صبر اول نيم درم با نيم درم با نيم درم طبـا شـير                           

به ماذريون مع دو درم كلكالنج نمايند بعده اعادة اقراص صبر           بخورند تا آنكه به يك درم رسانند و بعد هفته استفراغ            

يابند و ضعيف در ابتدا اقـراص صـبر نخـورد مگـر               چنين عمل نمايند پس اكثر صحت مي        يك هفته كنند و مدام هم     

 پس در آن قانوني كه در عـالج كلـي استـسقا گذشـت              اما مسهالت يكدانگ و نسخة اقراص صبر در قرابادين است و          

ارند و تابع مسهالت صوم بايد اگر ممكن بود صاحب مسهل بعد آن يك شبانه روز غذا نخورد و ايضاً تابع او                      ملحوظ د 

هاي فواكه لذيـذ و مقـوي تـا تقويـت جگـر               كه مقوي و اندك قابض باشد مثل قرص زرشك و مثل آب             نمايند چيزي 

حات مزاج مانند ترياق و دواءالكركم در بارد        نمايد و خصوصاً بعد مثل فرفيون و ماذريون و اشق و مانند آن بعده مصل              

كه محرور بسيار باشد شير شتر آن را مناسب نيست و شير شتر از چهل                 و آب كاسني در حار استعمال كنند و كسي        

درم ابتدا كنند و هر روز ده درم بيفزايند و چون حرارت باشد اسهال صفرا نكنند كه آن مقاومت مائيـت بـه وجهـي                         
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تر آن    كه مائيت محتاج به اسهال اوست پس اسهال مضاعف گردد و قوت را آفت الحق شود بلكه واجب                 نمايد و بهر آن   

است كه تسكين صفرا و اسهال مائيت نمايند مگر آنكه صفرا در كثرت از حد متجاوز باشد و در اين هنگام بـر مثـل                         

كبينج بهتـرين مـسهالت اسـت در        هليله اقتصار نمايند كه آن بهترين مسهالت  است در مثل اين حال چنانچـه سـ                

ترسـت و از ملينـات جيـده         حالت برودت و همه افراط استفراغ در كميت و در زمان ردي اسـت و آن در حـار صـالح                    

شورباي قنابر و شورباي خروس پير خصوصاً با بسفائج و شبت و مانند آن است و چون استفراغ كردند در هـر ده روز                        

ر شتر و ماءالجبن و غيره پردازند پس آب برآيـد و ورم خفـت يابـد و صـواب آن                  به چيزي از مستفرغات مالئم به شي      

است كه بر شكم داغ نهند تا آب را بعد از اين قبول نكند و داغ بعد پرهيز و ترك مسهل دو سه روز باشد و آن شش                            

بر كنند و صـواب     داغ بايد سه در طول از ابتداي قص تا عانه و سه در عرض شكم و بعد آن بر گرسنگي و تشنگي ص                      

 و  اما نوشـيدن شـير شـتر و بـز         آن است كه مابين مسهالت چيزي از مفتحات سدد مثل قرص بادام تلخ بخورانند و                

خصوصاً اعرابيات و سيماً معلوفات به چيزي كه اسهال مائيت و تلطيف و ادرار نمايد مثل شـيح و قيـصوم و قـاقلي و                         

 باشد مثل كشوث و كاسني و غير آن و به سوي قـولي كـه طبيعـت                  غيره و در محرورين بدانچه مع ذلك موافق كبد        

شير مضاد استسقاست التفات نكنند بلكه بدانند كه آن دواي نافع است بهر آنكه در آن جال برفق است و براي آنكـه                       

در آن خاصيت است چه گاهي دوا مضاد چيزي باشد كه در عالج كيفيت طلب كنند ليكن موافق بنـابر خاصـيت يـا                        

افتـد و چنانچـه        ديگر مثل استفراغ و غير آن باشد چنانچه كاسني در معالجات جگر كه بدان امراض بارد بود مي                  امر

دهند بلكه بدانند كه اين شير شديدالمنفعت است پس اگر انساني بدل آب و طعام بر  سقمونيا در امراض صفراوي مي

ي كه به سوي بالد عرب رفتند و ضرورت بـه سـوي غيرشـتر               اند در قوم    آن اكتفا نمايد شفا يابد و اين را تجربه كرده         

كنند و گاهي مخلوط به غير آن از ادوية كـه             مقارن ايشان گرديد و صحت يافتند و شير شتر گاهي تنها استعمال مي            

كنند مثل هليله با تخم كاسني و تخم كشوت و نمك نفطي و به بعـض                  به بعض آن قصد تدبير غيرمسخن سخت مي       

سخن ملطف مثل سكبينج و حب آن و به بعض آن قـصد منـع افـراط اسـهال مثـل قـرظ و ماننـد آن                           قصد تدبير م  

كنند و گاهي طعـام غيـر آن بـدان            آميزند و گاهي از طعام و شراب بر آن اقتصار مي            كنند و گاهي با بول شتر مي        مي
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  آرد و يـا  كند و اسهال نمـي  ن اغتذا مي  نمايند و در هر دو حال بايد كه امر او متحقق نمايند كه آيا بدن از آ                  اضافه مي 

كند و يـا در معـده و مجـاري بـسته              اسهال اندك يا بسيار از وزن او به قدر تحمل يا مفرط يا اسهال فوق تحمل مي                

نمايد  شود و يا خلف خلط بلغمي يا خلط محترق كه به عفونت آن قبول كند مي گردد يا به سوي تبريد مؤدي مي  مي

ات نوشيدن او ربيع است تا اول تابستان و از تدبير حـسن در نوشـيدن او آنچـه تجربـة آن مكـرر                        و بدانكه افضل اوق   

ام و نفع كرده اينست كه شير شتر بر خلو شكم بنوشند و چند روز پيش از آن طعام سـخت انـدك بخورنـد و                            نموده

د در همان مكان مقدار دو      اگر ممكن شود كه در شب آن روز هيچ نخورند صواب بود پس در وقتي كه دوشيده باشن                 

سه اوقيه بنوشند و بهتر آن است كه دو اوقيه از آن با يك اوقيه بول شتر دهند و چند روز آب ترك كنند و تـا سـه                             

روز مالحظه نمايند كه آن چه به ادرار بيرون آيد قريب آن است كه نوشيده است و بعد سه روز گاهي شـكم اطـالق                         

طالق اندك نمايد و استطالق بدان بهر آن نكند كه بدن از آن اغتـذا نمايـد و اگـر                    كند بدانچه نوشيده است وگاهي ا     

شكم او زياده از آنچه نوشيده است اطالق كند يك روز از آن توقف نمايد و يا چيزي كه در آن قبض باشد بياميزند و       

ند كمتـر از آنچـه نوشـيده        اگر اطالق نكند بايد كه شارب او خوف تجبن نمايد و ترك آن كند و كذلك اگر اطالق ك                  

است و در اين هنگام بايد كه چيزي كه انحدار آن از معده كند بخورد و سكبينج و غير آن بدان مخلوط سازند بلكـه                         

احتياط اينست كه در هر سه روز قدري از حب سكبينج و مانند آن استعمال كننـد تـا آنچـه گمـان تجـبن بقايـاي                           

 و خصوصاً هرگاه آروغ ترش آيد و ثقل دريابند و از تدبير بالغ در مثـل ايـن                   اوست يا تجبن متولد شود و خارج گردد       

الفور حقنه كنند و ايضاً نوشيدن شير ترك نمايند يك روز يا دو روز و كمادات و ضمادات محلل          حال آن است كه في    

ج شود بر آن اقتصار     بر شكم استعمال كنند و اگر نوشيدن شير چيزي از اين پيدا نكند و هر روز شيء غيرمفرط خار                  

كنند تنها باشد يا با سكبينج و حبوب سكبينج مسهل و غير آن و اگر اسهال افراط كنـد بـك يـا دو روز از آن شـير                             

قطع كنند بعده در نوشيدن او تدريج نمايند پس شير به حسب آن كه قوابض ناقه را خورانيـده باشـند و در سـاعتي                     

كوفته مغسول به سركه و مقلو بيست درم قرظ و طراثيث هر واحـد پـنج            الحديد بصري     كه شير بدوشند در آن خبث     

درم تخم كرفس سه درم باقات از صعتر و كرفس و سداب يك ساعت در شير بگذارند بعده صاف كرده بنوشـند بعـد                        
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س  در ايـن پـ     مدرات نافعه از آن به تدريج صرف بنوشند بعده مخلوط بدان چه مسهل باشد اگر احتياج آن بود و اما                   

واجب است كه بر يك مدر لزوم نكنند بلكه از بعضي بعض ديگـر نقـل نماينـد و آن مثـل فطراسـاليون و نـانخواه و                            

پودينه و اسارون و باديان وتخم كرفس و سيساليوس و سائر انجدان و كمافيطوس و وج و سـنبل هنـدي و رومـي و                         

بايد كه باريك بسايند تـا بـه سـرعت بـه سـوي              دوقو و فودمو و هليون و تخم آن و بيخ گزر دشتي و كاكنج است و                 

ناحية حدبة كبد برسد و چون مدرات قويه استعمال كنند بايد كه بعد آن چيزي شورباي چرب مثل شورباي ماكيان                    

 پس قانون آن اينست كه در آن كثرت چيزي كه به تجفيف و تحليل با قبض قوي                  اضمدهفربه استعمال نمايند و اما      

 و تحليل بدان باشد نبايد كرد مگر اندكي به قدري كه حفظ قوت كند اگر احتياج آن افتـد                    مسدد مسامي كه تنفس   

مثل سنبل و كندر و سعد سخت اندك كه اين حفظ قوت مراق نمايد و ايضاً آنچه در آن باشد و آن را غيرقابل مـواد                          

النفـع    ت و از آنچه مجـرب و بـالغ        گرداند و ادوية ضمادية مفرد و ضمادات مركب نافع اين مرض اكثر در قرابادين اس              

است سرگين گاؤ و پشك بزست كه در صحرا حشائش خورند و يا بگيرند از سرگين و پشك مذكور و در آب و نمك                        

بجوشانند و بر آن گوگرد سوده پاشيده برشكم نهند و ايضاً سرگين بز با بول كودك اسـت و ايـضاً سـرگين كبـوتر و                          

باب اينست كه سرگين گاؤ پشك بز كه در آن قدري خربق و شيرم داخل كـرده بـه                   الغار و ايرسا و قوي در اين          حب

چنان بـر شـكم مستـسقي         بول شتر سرشته باشند بر شكم ضماد كنند و از ضمادات ملعقه ودع شكافته است كه هم                

است كـه از    كه خشك گردد و از ضمادات جيده آن           گذارند يا بعد كوفتن بدان ضماد كنند و بر آن صبر نمايند تا آن             

راتينج و نطرون و راسن و دقاق كندر به شحم گاؤ بسازند و اين ضماد موافق استسقاست انجير فربـه در آب بپزنـد و      

نيم جزو سوده آميزند و اين ضماد بسيار قوي است بگيرند راتيـنج                جزو نطرون دو جزو كمافيطوس يك       مازريون يك 

ه درم ميعه و صبر و زعفران و اطراف افسنتين و اشق هر واحد              و موم و زوفاي خشك و زفت و صمغ بطم هر واحد س            

درم جندبيدستر و كبريت و حماما و صدف سمك معروف به سقيا هر واحد نيم درم سرگين كبوتر و حـرف بـابلي و                        

زبدالقصب در بحيره هر واحد سه درم سوسن آسمانجوني چهار درم بورة سرخ درم به روغن بابونه بياميزند و اگـر در                      

هـاي    الملك و فقاح كرم و بابونه و روغن         البان و مصطكي و اكليل      بد ورم باشد ضماد متخذ از سنبل و زعفران و حب          ك
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 مرهم است بگيرند مارقشيشا و كبريت زرد و نطرون و اشق هر واحد يك جز و زيـره                   از مراهم اين  خوشبو نافع بود و     

زند و بر شكم نهند و مرهم جندبيدستر و مرهم افـسنتين و             البطم و شراب بيامي     دو جزو و دو ثلث جزو با موم و علك         

الغار و مرهم بزور و مـرهم   مرهم ايرسا تاليف ما و مرهم فرفيون به شحم حنظل و مرهم متخذ از اظالف و مرهم حب            

بولون جندس همه نافع است و از ذرورات نطرون ونمك هر دو بريان برشكم ذرور كنند و خصوصاً بعد چـرب كـردن                       

كنند و گاهي اعـضاي   غن حار مثل روغن قثاءالحمار و روغن ناردين و گاهي بر ايشان ادوية محمره استعمال مي    به رو 

زنند و اين نزد من محمود نيست و گاهي بر جوف ايـشان و متـصل آن مثانـات                     طرفية ايشان را به قصبان باريك مي      

 يعني شكاف پوسـت شـكم بداننـد كـه آن كمتـر      راقاما بزل مدانم و  كنند و در آن فائده كثير نمي   منقوخ تعليق مي  

دهد مگر در بدن بسيار قوي چون بعد آن بر رياضت معتدل و عطش و تقليل غذا قادر باشد و بايـد كـه تـا                            نجات مي 

عالج غير او ممكن باشد بر آن اقدام ننمايند و صواب آن است كه در يك دفعه آب بيـرون نكننـد تـا روح يكبـارگي                           

 ساقط نگردد بلكه اندك اندك و ضعيف بدان متعرض نشود و اما صفت بزل اينست كـه انطـيلس                    خارج نشود و قوت   

كند كه مريض مستوي بايستد اگر بر آن قادر باشد يا مستوي بنشيند و جذام اضالع او غمز كنند و به سـوي                         امر مي 

ن نكننـد و چـون ارادة بـزل آن          اسفل ناف دفع نمايند بعده بزل استعمال كنند و اگر قدرت اين نداشته باشد بـزل آ                

نمايند بايد كه زير ناف به قدر سه انگشت مضموم شق كنند اگر ابتداي استسقا از امعا باشد و اگر از جانب كبد باشد                        

اليسر از ناف نمايند و اگر سبب در طحال بود شق جانب ايمن از سره كنند و به آهستگي نمايند تا صـفاق                شق جانب 

راق از صفاق اندك به سوي اسفل از موضع شق مـراق جـدا كننـد بعـده در مـراق سـوراخ                       شق نگردد بلكه پوست م    

كوچك نمايند به طوري كه ثقبة مراق اسفل از ثقبة صفاق بود تا آنكه چون انبوبه را خارج كنند اين منطبق گردد و                       

ـ                        ه قـدري كـه اعانـت او        آب بند شود به سبب اختالف هر دو ثقبة و بعد شق در آن انبوبة مسن نهنـد و هرگـاه آب ب

استلقا كند گرفته باشند بند كنند و بايد كه دست بر نبض او بدارند هرگاه ضعف شروع كند آب بند نماينـد و چـون                         

آب اخراج نمودند در اخراج باقي كه قدري بماند تأخير كنند كه آن از ادوية مسهله خارج گردد و گاهي بعد بزل داغ                       

كننـد و      معده و كبد و طحال و زير ناف به آلت داغ باريك و گاهي تلطيـف مـي                  نهند چنĤنچه مذكور شد و گاهي       مي



215 

 

كنند و اين تدبير مـنجح نـافع اسـت و آن بـه                كشند و از آن اندك اندك بزل مي         مائيت را به سوي پوست خصيه مي      

ق نيفتـد و    تعطيس بود و به همه آنچه جذب مائيت به اسفل كند و در اين هنگام بايد كه حـذر كننـد تـا در آن فتـ                          

خالنند تا آب بسيار جاي       گاهي در اين ضرر ديگر نباشد و گاهي در خصيه هنگام اجتماع آب در آن سوزن بسيار مي                 

مترشح باشد و گاهي عقب بزل مغص افتد و درد شود پس بايد كه روغن شبت و روغن بابونه و ادهان ملينه بر مغص 

م كتان و تخم خطمـي و ماننـد آن بـر آن گذارنـد و گـاهي بـه                    و موضع بزل بريزند و ضمادات معمول از حلبه و تخ          

 جزئيـه   امـا اسـتفراغات   كنند پس هرگاه مغص ساكن شود موقوف كنند و            ريختن آب گرم و روغن بر بزل اقتصار مي        

ام و افضل چيزي كه مـضرت آنهـا دور            اند و آن در جداول ادوية مفرده شمار كرده          براي ايشان آن ادوية مسهل مائيت     

سركه وسيب و بهي و اناردانه است و خصوصاً كه در آن بهي و مانند آن پرورده و يا در آن پخته و چنـد روز در                           كند  

آن گذاشته و يا  عصارة او بر آن ريخته باشند و از چيزي كه تيوعات مثل شير شبرم و مانند آن در آن بـسرشند آن                           

آن است چون در يـك اوقيـة آن يـك دانـگ شـير               ميفختج است كه در آن سرشته حب سازند و سكنجبين بهتر از             

شبرم و خصوصاً شجر الغيه و فرفيون حل كنند و اين دوا يك درم در زردة بيضة نيم برشـت بخورنـد كـه آن اكثـر                           

كند با وجودي كه در آن خطر عظيم است و روسختج و توبال نحاس و خصوصاً به مغـز نـان                       مريضان قوي را نفع مي    

يشه مسمي منداربا و عصارة قشاءالحمار و شرابي كـه در آن شـحم حنظـل تـر كـرده                    سرشته حب بسته است و حش     

باشند و ماذريون از جمله تيوعات قوي در اين باب است و اصالح او اينست كه در سركه بخيسانند و گاهي از سـركة                        

سكبينج و ايرسـا و تخـم       تر به اعتدال بود       سازند و اشق تا دو درم به ماءالعسل بنوشند و آنچه قريب             او سكنجبين مي  

انجرة مقشر معجون به عسل و آب برگ ترب است و اما آنچه اسلم و اضعف باشد آب قاقلي نيم رطل با سكرالعـشر و                 

الثعلب و سكنجبين ماذريوني و شير شتر مدبر وماءالجبن مدبر به فوه و ايرسا و توبـال مـس و                      آب كاكنج و آب عنب    

الجبن در عالج كلي اقسام استسقا مسطور شـد و از ادويـة مقـارن ايـن و نـافع                    مازريون و مانند آن است و طريق ماء       

هاي بهي در سركه سه روز بخيسانند پس با هم وزن آن ماذريون تازه خـوب بكوبنـد       استسقاي حار اينست كه پارچه    

قريب اين حبوب متخذ    تا بياميزد و نيم وزن سركه شكر بر آن انداخته بپزند تا به قوام عسل آيد و همه را بياميزند و                      
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 و از معجونـات   از تخم مازريون با سكرالعشرست و اين از آن جمله ا اسـت كـه در آن بـراي حـار نيـز خطـر نيـست                            

الحديد و ماذريون در قرابادين است و اين معجون بعض اطبا بگيرند تخم كاسني                كلكالنج و معجون تاليف ما به خبث      

خشك بيست درم عـصارة زرشـك پـانزده درم لـك مغـسول ريونـد                تخم كشوث هر يك ده درم عصارة كاسني بري          

چيني هر واحد پنج درم عصارة افسنتين غاريقون هر يك هفت درم عصارة قشاءالحمار شحم حنظـل هـر يـك پـنج                       

اند و بعض متأخرين نـسبت   درم به جالب بسرشند و به ماءالبقول بخورند و اين دواي جيدست بعض اولين ذكر كرده         

 شـربت   از اشـربه  اند و اين در نقصان آمن از كلكالنج است و در اين تقويت و اسهال قوي اسـت و                      ودهاو به خويش نم   

هـاي    ايرسا و اين شربت ماست بگيرند مس سوخته يك مثقال و نيكو بسايند و سرگين كبوتر مثقال و ثلث آن شـاخ                     

ريوس است توبال نحـاس و بـرگ    اين حب فيلغاز حبوب جيدهسداب و اندك نمك طعام سائيده به شراب بنوشند و   

ماذريون و انيسون هر واحد يك جزو حب ساخته مريض قوي را يك مثقال و ضـعيف را يـك درم بخوراننـد و ايـضاً                          

حب اشعيا و حب بهرام و حب خمسه و حب سكبينج است و حب ماذريون در زقي به غايت نافع چنانكه حب ريوند                       

ام و اين حب شير شبرم عـصارة    و حبوبي كه در قرابادين ذكر كردهدر لحمي به غايت مفيد و حب مقل و حب شبرم   

الثعلب حب ساخته بخورند و  درم به آب عنب افسنتين سنبل تربد هر واحد يك دانگ غاريقون گل سرخ هر واحد نيم    

و اين حب نيز نيكوست قشور نحاس كمافيطوس انيسون مساوي حب بسته ابتدا به يك در خم نمايند و زياده كنند                     

 اسـتحمامات  از اقراص قرص ريوند كبير مسهل و قرص مازريون يا به زور و نسخة ديگر معروف آن اسـت و امـا                        ايضاً

پس رطب از آن براي ايشان مكروه است و بهتر آن براي ايشان يابس است و يابس بهتر تنور مسخن اسـت بـه قـدر                          

اخل شوند سر خود بيرون بـه سـوي هـواي           تحمل مريض كه او در آن داخل شود و خصوصاً صاحب لحمي و چون د              

بارد گذارند تا هواي بارد به سوي ناحية قلب و ريه برسد و تشنگي زياده نشود و از بدن عرق بـسيار و نـافع برآيـد و                            

هاي چشمة حار بورقي و كبريتي و شبي معروفة مجففه بود كـه بـدان انتفـاع بـسيار در                      اگر حمام رطب باشد به آب     

خصوصاً صاحب لحمي در روزي به مرات تكرار در آن نمايد واگر قـوت او سـاقط نـشده باشـد و                      منتهاي مرض يابند    

ممكن باشد كه در آن تمام روز قيام نمايند بهترست و از اين قبيل است آب دريا چون فاتر و گرم كنند و آب بارد و                          
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از تدبير نفس باردست كه مثل او در        ها تمكن     ساده از آن و اين در آخر امر شديدالموافق است و از فضائل آب چشمه              

هاي حمات حاضر نباشند به آب شيرين اگر ادويه بياميزند و در آن بجوشانند مثل بورق                  حمام غائر شود پس اگر آب     

ها را بايد كه در صاحب زقـي و طبلـي بـر               و كبريت و اشنان و خردل و نوره و عقاقير ديگر مثل آن باك نيست و آب                

حمي بر همه بدن و اما استسقاي حار كه آن يـا تـابع درم حـار يـا تـابع سـوءمزاج حـار باشـد                           شكم او بريزند و در ل     

ذلك بايد كه جانب مائيت مجتمعه مرعـي دارنـد و اگـر رعايـت      تدبيرش در عالج كلي اقسام استسقا مذكور شد ومع       

 ميان هر دو تدبير نمايند      جانب تب تنها دارند خطر باشد و اگر رعايت جانب مائيت كنند خطا بود پس بايد كه جمع                 

تر نمايند و بدانند كه چون در اثر استسقا جهد نمايند و ورم و تب قائم بود       به رفق و معتدالت بدهند و مقاومت غالب       

الثعلب و آب كاكنج و آب كـرفس و آب قـاقلي و آب كاسـني صـحرائي تلـخ       تدبير در مثل اين آن است كه آب عنب      

ها قدري از لك و زعفران و ريوند مع هليلة زرد مخلوط سازند و هنگـام ضـرورت                    ن آب استعمال كنند و بايد كه به اي      

آنچه از مسهالت ماذريوني و غيره مذكور شد استعمال نمايند و بايد كـه تأمـل كننـد در آنچـه جـالينوس در عـالج                     

 كه تدبير دوسـتي  سجالينوكنم گفت  مستسقي به استسقاي حار گفته كه چگونه ابراي آن نموده و به لفظه نقل مي        

كه آن را استسقاي زقي مع حرارت بود و قوت ضعيف شده به اين طريق نمودم كه او را غذا بـه لحـم بزغالـه بريـان                            

كرده و كبك و تيهو و نان خشكار و قريص و مصوص رهالم بدان و عدس به سركه دادم و در اين بهر حفظ قـوت او                           

كردم كه در آن روز اذن به زيرباج قبل  وزي كه عزم خورانيدن دوا ميوسعت كردم و اجازت شوربا به وي ندادم مگر ر

نمـودم و     شد و امر به خوردن آن اغذيه به سركة متوسط ترشـي مـي               دادم پس تشنگي او غالب نمي       دوا و بعد آن مي    

دو كردم هليلة زرد هفت درم شاهتره چهار درم حشيش افسنتين دو درم حشيش غافث                 اسهال او به اين مطبوخ مي     

الطيب دو درم تخم كاسني دو درم گل سرخ دو درم در سه رطل آب بجوشانند تـا                    درم كاسني تازه يك دسته سنبل     

يك رطل بماند ماليده صاف نموده ده درم شكر در آن حل كرده بنوشند و ايضاً اين حب شير شـبرم ومثـل او شـكر                          

دادم و بعـد آن رب        ي او به قدر دو سه نخود مـي        معقود كرده حب ساخته وگاهي عقد او به لحم انجير كرده قبل غذا            

كردم و از اطليه بر شكم گل ارمني به سركه و آب و آرد جـو                  نوشانيدم و تضميد كبد او به بارد مي         غوره و ريباس مي   
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و جاورس و سرگين گاؤ و پشك بز و خاكستر بلوط و خاكستر چوب انگور و در بعضي احيان بورق و كبريت اين همه 

نهادم و حتي كه تضميد كبد او به ضماد صندل نمودم و گاهي ضماد صـندل بـر ناحيـة كبـد و                         رشته مي به سركه س  

كردم و ايضاً گاهي اسهال او به شربت ورد كه بعد تر كردن ماذريون در آب گل سرخ شربت                     محلل بر ناف و شكم مي     

زت انجير خشك و بادام و شكر او را نمودم بار شير شبرم در آن گداخته دادم و از فواكه اجا        نمودم و يك    او ساخته مي  

نوشانيدم و برگ مـاذريون       نمود سركه به آب آميخته مي       و امر به مصابرت عطش كردم و اگر تشنگي بر آن افراط مي            

دادم و بالجمله روزي بالتحريـك طبعيـت او را نگذاشـتم              كوفته بيخته به عسل انجير سرشته قبل طعام و بعد او مي           

هـا متخـذ از       پـس حقنـه   هـا و شـيافات        اما حقنـه  غذا اصحاب استسقا در عالج كلي مسطور شد و          اين قول اوست و     

هاي مخرج مائيت با مثل سكبينج و ايرسا و مانند آن بايد و اين شياف در اخراج آب نيكوست بگيرند تخم انجـره                         آب

ز نان آميخته شياف سـازند و       پنجاه عدد حب ماهودانه سي عدد غاريقون هفت قيراط قشور نحاس دو ثلث درم با مغ               

استعمال نمايند و شش يا هفت قيراط از آن تناول كنند و اما مدرات پس جميع مدرات ايشان را نفع كند و از آنچه                        

ايشان را نيكوست اين دوا مدر بول است بگيرند تخم انجره نُه قيراط خربق سياه مثل او كـاكنج يـك درخـم سـنبل                         

اول كنند شربتي از آن يك مثقال به شربت افاديه و اين دوا نيز ادرار بول كند عـود     هندي دو درخم با هم آميخته تن      

بلسان سنبل سليخه زيره بيخ سوسن هوفاريقون فقاح اذخر بادام قسط گزر بري حماما سمرونيون كـه آن قـسمي از      

 آن انجـدان    كرفس بري است فطراساليون كه آن تخم كرفس كوهي است قصب الزريره مقل كاكنج سيساليوس كـه                

 گويند كه اگـر بـا مـرض         ايالقيو  جرجاني  رومي است هر واحد يك درخم همه را آميخته دو درخم از آن بخورند و                

گويـد     مـي  جالينوساستسقا مزاج جگر گرم بود يا سبب مرض ورم گرم در جگر باشد مزاج جگر را به اعتدال بازآرند                    

عارض شده بود و به ادوية بارد خالصي يافتند و معلوم است كـه              گروهي را ديدم كه ايشان را استسقا از حرارت جگر           

اعتدال سبب صحت است و خروج از اعتدال سبب عدم صحت بود پس هرگاه مزاج را به اعتدال بازآرند واجـب كنـد                       

كه قوت اعضا و صحت باز آيد بدين سبب عالج استسقا كه از حرارت افتد مركب بود از عالج استـسقا و عـالج جگـر                        

و اين چنان باشد كه نظر كنند اگر استسقا از ورم حار جگر تولد كرده باشد اول عالج بدان ادويـه كننـد كـه در     گرم  
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ورم جگر مذكور شده و اگر از ورم بارد جگر پيدا شود اول عالج به ادويـة آن كننـد تـا ورم زائـل شـود پـس تـدبير                               

اول تبديل مزاج نمايند اما آن را كه استـسقا از آمـاس             استفراغ آب كنند و اگر از سوءمزاج گرم بي ماده متولد گردد             

گرم جگر تولد كند گاهي شربت از آب كاسني با سكنجبين آميخته دهند و گاهي از آب باديان تر بـه آب كاسـني و                         

الثعلـب بـه آب     الثعلب آميخته يا به آب گشنيز تر آميخته و خيارشنبر در آن حل كرده دهند و گاهي عنـب        آب عنب 

الثعلب آميخته و در هر سه روز يـا هـر پـنج              آميخته و گاهي مقدار سه استار بول بز با هم چندان به آب عنب             كاكنج  

روز پيش از طعام يا بعد آن قي كردن سودمند بود و اسهال مدام در اين علت مضر بـود بـدين سـبب در هـر ده روز                        

ا گرم نكند و رگ زدن همه صـاحبان استـسقا را            دواي مسهل دهند كه آب را به اسهال اخراج نمايد به رفق و مزاج ر              

زيان دارد ديگر آن را كه سبب احتباس خون بواسير يا حيض استسقا شده باشد اگر قوت و سـال و عمـر و فـصل و                           

رانـد   گويند نوعي كه چوب تر آتش را فرو مي   مزاج مساعد بود اندك خون ردي كم كردن جائز بود و اطباي قديم مي             

رت غريزي را فرو گيرد و مصلحت آن باشد كه آن را لختي كم كنند تا حرارت برافروزد و از بهر                     كثرت خون بارد حرا   

باشد همه انـواع اسـتفراغ چـون فـصد و ادرار  بـول و عـرق آوردن و                      آنكه خون ردي و ماده به دور اعضا پراگنده مي         

فق بيرون آرد و مـزاج را گـرم نكنـد           ماليدن و رياضت كردن و غرغره كردن سودمند بود اما دواي مسهل كه اب را بر               

آب قاقلي پنجاه يا شصت درم به آب تمرهندي آميخته با شيرخشت يا با ترنجبين يا با شكر و ريونـد چينـي و لـك                          

مغسول و اندكي زعفران تركيب كرده و آب كاسني بري و آب شاهتره هـر يـك سـي درم بـا چهـل درم آب اشـنان                            

ن فارسي هـم اسـهال كنـد و هـم ادرار و بعـضي اطبـا مطبـوخ هليلـة زرد و                        گويد سه درم اشنا    جالينوسآميخته و   

اند و اولي آن است كه استفراغ صفرا كم كنند و روز ديگر از مسهل شربتي دهنـد                    اند و جائز داشته     تمرهندي فرموده 

 و  كه قوت را نگاه دارد و در آن قبضي بود و طعم آن خوش باشد چون شربت ليمو و قرص زرشـك و شـربت سـيب                          

شربت بهي و مانند آن تا جگر را قوت دهد و در ميان هر دو مسهل هر روز شربتي دهند كه سده بگـشايد و جگـر را                   

آمد او را قـرص انبربـاريس دادم بـه آب كاسـني و                گويد مردي را استسقا بود و تب مي          مي ساهربه اعتدال باز آورد و      

كـرد و آن   ن را نفع تمام ديدم بهر آنكه هر روز طبع اجابت مي      مانند آن منفعتي نديدم شير اشتر با سكرالعشر دادم آ         
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مرد صحت يافت و هم او گويد شير شتر نبايد داد اال بعد از آنكه مرض محكم شده باشـد و بايـد دانـست كـه بـرگ                             

وان ترين ادويه ا است براي اسهال آب و او را در طعام و شراب پنهان كرده طعم او پوشـيده تـ              ماذريون و تخم او قوي    

كرد خاصةً در كساني كه از ادويه نفرت نمايند شربتي يك درم با ماءالعسل يـا سـكنجبين و روسـختج يعنـي روبـي                         

سوخته نيز قوي است و او را  طعم نيست در هر چه خواهند پنهان توان كرد خاصةً در مغز نان سرشته حب سـاخته           

م قوي نيست ليكن معده را ردي است نـيم وزن او            يك درم يا كم و بيش بدهند و بيخ سوسن آسمانجوني را نيز طع             

قرنفل با پوست بيرون پسته با وي بياميزند تا مضرت آن از معده بازدارد و روسختج نيز مـضر معـده اسـت او را هـم                           

بدين طريق اصالح كنند پس با مغز نان سرشته بدهند و بيخ سوسن را در كتب طب ايرسا گويند و منفعت عصارة او                    

 گويد كه هركه عصارة ايرسا بخورد بر خطر عظيم است و اگـر بـيخ سوسـن از                    جورجيش اند و    ياد كرده  اطبا در كتب  

يك درم تا سه درم خشك كرده و كوفته بيخته با يك اوقيه سكنجبين بدهند استفراغ نيك كند و اگر اين بيخ را در                        

ب و سـكنجبين بنمـائيم بدهنـد منفعـت          تري بكوبند و افشردة عصارة آن يك اوقيه يا دو اوقيه با هم چند آن جـال                

 بول گوسفند بدهنـد سـودمند بـود و كلكالنـج بـارد در ايـن علـت                   عصارة او با دو اوقيه    عجيب كند و اگر يك اوقيه       

الرئيس گذشت از پنج درم تا هفت درم بدهنـد و حـب ريونـد مـاذريوني بـه                     سودمند بود و معجون كه در قول شيخ       

 قول مسيحي مسطور شد نيز مفيد و اين حب در اخراج آب به اسهال قوي است                 نسخة محمد زكريا كه نسخة آن در      

بگيرند ماذريون مدبر درم روسختج بصري نيم درم فرفيون دانگي و نيم شكر طبرزد سه چند ادويه شكر را گداختـه                     

ان يـا بـه     ادويه بدان بسرشند و حب ساخته بخورند و اين يك شربت قوي بود و اگر اين حـب را بـه قرنفـل و زعفـر                         

نـيم درم كتيـرا ربـع     ترست ماذريون مدبر نيم درم مغز بادام يـك       دارچيني خوشبو كنند صواب باشد و اين حب قوي        

درم يعني دانگي و نيم شكر چندان كه ادويه بدان سرشته شود و اين يك شربت تام بود و گاه باشد كه از اين حـب                          

ائل كند و اگر غثيان افتد خائيدن بهي آن را زائل نمايـد و بعـد    سوزش در معده پديد آيد و تجرع روغن بادام آن را ز           

اجابت طبع غثيان باطل شود و اگر بعد اين حب يا غير آن حرارت ظاهر گردد چند روز آب كاسـني و آب اناردانـه و                          

ك ترست به نسخة محمدبن زكريا مغز تخم خيار مغز تخم كدو هر ي        آب زرشك يا طباشير بايد داد و اين حب خفيف         
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دو درم گل سرخ سه درم و دو دانگ ماذريون مدبر سه درم و دو دانگ مصطكي كتيرا هر واحد نـيم درم بـه عـصارة                           

الثعلـب و ايـن       بهي سرشته حب سازند شربتي از دو درم تا دونيم درم به جالب يا سكنجبين يا آب كاسـني و عنـب                     

غز تخـم خربـزه پـنج درم كـرفس و تخـم گـزر و                سفوف ادار كند و حرارت نيارد بگيرند مغز تخم خيار بيست درم م            

السوس هر يك دو درم همه را بسايند شربتي پنج درم با سكنجبين بزوري و با سفوفي كه در آن گل سرخ شش                         رب

درم است و در عالج كلي استسقا در قول مسيحي گذشت سه درم تا پنج درم به آب برگ ترب يا بـه آب قـاقلي يـا                            

بينم بهر آنكه هر سه بول را رنگين           گويد كه من غافث و افسنتين و سنبل را صواب نمي           امرونبول گوسفند بدهند و     

كند و تشنگي آرد و اين سكنجبين اسهال آورد و آب را كم كند برگ ماذريون تر يك اوقيه سركه ده استار آب نـيم                         

اند و بپااليند و يك من شـكر        من ماذريون را در اين آب و سركه يك هفته تر كنند پس بپزند تا آب برود و سركه بم                   

طبرزد داخل كرده به قوام آرند شربتي يك اوقيه و اگر جگر سخت گرم بود بدان آب گالب كنند و اگر به قـدر ربـع                          

رطل آب بهي داخل كنند تقويت قلب نمايد و كرب ماذريون باطل كند ليكن اسهال را كم كند و طبيب بـه حـسب                        

هاي بهي در سركه با ماذريون تر كنند و بپااليند و بپزند صواب بـود و                  اگر قطعه مشاهده در شربت بيفزايد و بكاهد و        

اين سفوف شكم براند عصارة غافث و ريوند هر يك پنج درم باقي اجزاي او همان است كه در عالج كلي استـسقا در                        

مـذكور گذشـت و   جا در قـول   قول مسيحي مذكور شد و قرصي كه در آن آرد جو داخل است نيز شكم براند و همان                

هـا دهنـد      اگر قوت ضعيف باشد قرصي كه در همين قسم در قول مسيحي گذشت بدهند و آن روز كـه ايـن شـربت                      

السوس گل سرخ مغز تخم خيار  مسهل چيزي ندهند و اين قرص انبرباريس براي حفظ قوت بدهند زرشك منقي رب

 تخم كـشوث تخـم كاسـني هـر يـك سـه درم               مغز تخم خربزه هر يك دو درم ريوند چيني فوه زعفران هر يك درم             

نيم درم ترنجبين منقي شش درم قـرص سـازند شـربت مثقـال بـا سـكنجبين و آب انـار و زرشـك بـا                             طباشير يك 

سكنجبين سفرجلي بدهند و اين نسخة ديگر آن است عصارة زرشك لك مغسول ريونـد چينـي گـل سـرخ عـصارة                       

كالنج كبير سودمند بود و شير شتر اعرابي كه علف او قـاقلي             كاسني بري تخم كاسني تخم كشوث هر يك برابر و كل          

و كشوث و كاسني و گشنيز تر و كرفس باشد آب را از تن فرود آرد و بهترين وقت نوشيدن او وقت صبح است و بعد                          
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  اشتري كه گياهي تر خورد شـير او نبايـد داد تـا             اند  بعضي از اهل تجربه گفته    آن اندكي رياضت كنند به آهستگي و        

آب و تري زياده نكند و اگر ضرورت شود با بول اشتر بايد داد از بهر آنكه بول گرم و خشك اسـت و چـون از مقـدار                             

گردد و نشان اين آن بود كـه قـوت            شير اطالق اندك كند اين بر دو حال داللت كند يكي آنكه بعضي از شير غذا مي                

شود و عالمت وي آن اسـت كـه اشـتها             در معده بسته مي   كه بعضي از شير       مريض بيفزايد و بدان راحت يابد دوم آن       

زائل شود و بر معده گراني كند و نفس تنگ شود و كرب آرد در اين صورت مـصلحت آن باشـد كـه دسـت از شـير                             

 گويد كـه طـال بـه سـرگين آهـو            محمد زكريا بازدارد و اگر از خربق سفيد شافه سازند و بردارند آب بسيار فرود آرد               

كردند و هـيچ   الحر يعني گل پاكيزه طال مي  گويد قومي را ديدم كه طين    جالينوسوي بد هم ندارد و      سودمند بود و ب   

سود نداشت و سرگين گاؤ خشك بكوبند و به قدر چهار وزن آن آرد كرسنه گرفته هر دو را با سركه يا بول كودكـان                         

چيزهاست تشنگي صاحب استسقا را بهر       گويد سركه سودمندترين     جالينوسيا بول بز سرشته طال كنند نافع افتد و          

آنكه تشنگي در اين علت از حرارت بود و از رطوبت و سركه حرارت را ساكن كند و رطوبت را فاني نمايد و قـريص و                          

مصوص به آب زرشك و آب اناردانه سودمند باشد و از لحوم گوشت مرغان كوهي چون كبك و تيهـو و تـدرو و دراج             

نجير خشك دهند و بعد آن سكنجبين بنوشانند و هليون و حرشف و خربـزه و چنـار بهـر                    بز رشك پخته و از فواكه ا      

نويسند كه اگر استسقاي زقي از سردي جگر بود اصل در عالج آن تقليل فضول                 آنكه ادرار كنند بد نباشند و ايضاً مي       

مزاج بـارد مـسطور شـد و        و رطوبات از بدن و تعديل مزاج جگرست و تدبير تعديل جگر در عالج امراض جگر از سوء                 

تدبير تقليل فضول و رطوبات تقليل طعام و ترك آب و پيوسته استفراغ به آهستگي به طريـق اسـهال و ادرار بـول و         

تفتيح مسام و تعريق و قي و تعطيس اما رياضت چندان بايد كه حرارت غريزي برافروزد و پيش از تحليـل تـرك آن                        

 افتيمون هر يك دو درم غاريقون و سكبينج و سـقمونيا هـر يـك سـه درم                   كنند و اين حب سكبينج بايد داد صبر و        

مصطكي و انيسون هر واحد يك درم همه را كوفته بيخته حب سازند شربتي دو درم و ايـن نـسخة ديگـر آن اسـت                          

الطيب انيسون هـر   سكبينج برگ ماذريون مدبر غاريقون هليلة زرد هر يك پنج درم اسارون ريوند چيني غافث سنبل        

يك دو درم حب سازند شربتي دو درم و اگر به عسل معجون كنند سه درم تـا چهـار درم بدهنـد و قـرص شـبرم از           
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دانگي آغاز كنند و به تدريج بيفزايند تا يك درم و هر هفته يـك درم بـه سـكنجبين حـل كـرده بدهنـد و اگـر بـه                               

ها در قول شـيخ مـسطور         ر چهار نسخ  ميفختج بسرشند و حل كنند جائز بود و حب فيلغريوس و دو حب ديگر كه ه               

شد آب را به اسهال برآرد و حب ماذريون كه در قول مسيحي گذشت سودمندست و اين حـب غـاريقون نيـز مفيـد                         

غاريقون ده درم عصارة غافث ريوند چيني هر يك دو درم شكر طبرزد ده درم هر روز يك درم بدهند و اگـر اسـهال                         

ها ترياق كبير و مثروديطوس و اثاناسيا و معجون لك بدهند تا تقويت جگر و               غمفرط گردد موقوف كنند و بعد استفرا      

نيم درم فلفل زنجبيل سعد هر واحد يك درم شكر            تعديل مزاج كند و اين دوا ادرار كند مصطكي سه درم سنبل يك            

 نشستن عرق آرد و     دو چند همه ادويه شربتي از دو درم تا سه درم و در آفتاب و ريگ گرم و حمام يابس و تنور گرم                      

ها خورده و در آفتاب آنجا نشيند كه گذر بـاد نباشـد               ها كرده باشند و مسهل      سودمند بود خاصةً بعد از آنكه استفراغ      

جا جمـع     وقت ظهر هنگام گرم شدن زمين و اگر در ريگ نشينند آن موضع را بكنند و بگذارند تا شعاع آفتاب در آن                     

و ريگ نرم و بيخته بايد و سر پوشيده دارند و زماني نيك بر يك شكل نشينند                 شود و گرم كند پس در آنجا نشينند         

تا قوت آفتاب به قعر تن رسد و رطوبات را لطيف گرداند و به ظاهر تن كشد و اگر ريگ گرم بر آن بپاشند اصوب بود                          

مالند و گاهي بـورة  و اگر عوض ريگ نمك سوده بود بهتر باشد و چون عرق آيد پاك كنند و سركه و روغن آميخته ب         

سرخ و نمك سوده تنها يا به روغن بمالند و ضمادات كه مذكور شد به عمل آرند ليكن از سـركه اجتنـاب نماينـد و                          

عوض سركه بول اشتر و بول كودك كنند و آرد جو نيز دور دارند و اين ضماد همه انواع استـسقا را سـودمند بـود و                           

د كه هر صبح جالب از تخم كرفس و باديـان هـر واحـد سـه درم و                    گوي محمودنسخة آن در قول مجوسي گذشت و        

شكر ده درم بنوشند و غذا مزورة زيرباج به لحوم دراج سازند و اگر بـا حـرارت مـزاج باشـد آب كاسـني بيـست درم                            

سكنجبين بزوري بارد ده درم بياشامند و صفت سكنجبين مذكور اينست تخم كاسني سه درم پوست بـيخ كاسـني                    

كوفته در سه رطل آب و نيم رطل سركه يك شبانه             خم خيارين هر واحد پنج درم تخم خربزه سه درم نيم          پنج درم ت  

روز تر كرده بجوشانند تا ربع برود صاف نموده شكر سفيد يك رطل داخل كرده به قوام آرند و ده درم هر صـبح بـه                          

يسيه به چوزة مرغ و اين حب نافع استـسقاي          آب گرم حل كرده بنوشند و غذا مزورة زيرباج به لحم ماكيان يا انبربار             
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زقي است عصارة افسنتين عصارة غافث هر واحد درم لك و عود بلسان هر واحد دو درم انيسون و مصطكي هر واحد                      

ها سازند شربتي دو درم و نيم و اين ضماد نماينـد              درم سقمونيا درم همه را باريك سائيده به آب باديان سرشته حب           

هر واحد چهار درم قردمانا مويزج هر واحد سـه درم سـرگين گـاؤ آرد جـوهر واحـد رطـل تخـم                        نطرون بيخ سوسن    

كبريت هفت درم پشك بز پنجاه درم همه را باريك سائيده در آب كاسني يا آب باديان سرشته ضماد كنند و چـون                       

 كاسـني صـحرائي و مغـز        استسقاي زقي با حرارت باشد آن را اسهال به طبيخ هليلة زرد يا به آب شاهتره يا بـه آب                   

نويسد كه براي استسقاي زقي با حرارت اين مسهل        مي الدوله  امينفلوس نافع است و  مرةً بعد اخري اسهال نمايند و            

بدهند هليلة زرد پنج درم آب كاسني آب شاهتره هر يك سي درم فلوس خيارشنبر ده درم و اين مطبوخ نيـز نـافع                        

خ به حكايت جالينوس مذكور شد ليكن در اينجا وزن هليلة زرد پـنج درم     است نسخة آن همĤن است كه در قول شي        

الطيب نموده و اگر با وي  و شاهتره سه درم نوشته و تمرهندي ده درم و مغز فلوس خيارشنبر هفت درم عوض سنبل     

يلـة  حرارت نباشد هر صبح جالب به معجون گل و تخم كرفس و شربت اصول دهند و اين دوا اسهال مائيت كنـد هل              

زرد درم شبرم نيم درم با هم آميخته بخورند و يك دانگ قرص شبرم به ماءاالصول يا شربت آن سخت سودمندست                     

و حب ماذريون كه در قول مسيحي گذشت دواي قوي و مجرب است و اسهال آب به قـوت نمايـد و قـرص لـك بـه                            

 يكبار بخورند و در باقي ايام هر روز نـيم درم            ماءاالصول نافع است و از معاجين كلكالنج از مثقال تا دو درم در هفته             

قرص صبر با چهار اوقية شير خورند و حق آن است كه صبر در اين مرض به سبب اضرار او به كبد استعال نكننـد و                          

عوض او دواءالكركم كبير به عمل آرند و اين دوا مجرب و جيد و اسلم از غير اوست از يك درم تا دو درم بـه حـسب    

 با سكنجبين بزوري يا به آب كاسني استعمال نمايند و نسخة آن همĤن است كه در قول شيخ به ذيـل                      احتمال قوت 

گويد كه عالج استسقاي زقي تابع سوءمزاج بارد و قريب از عالج استـسقاي لحمـي                  مي سعيد   معجونات مذكور شد و   

 به منزلة حـب سـكبينج و ايـارج          است مثل سكنجبين بزوري و گلقند عسلي و بايد كه استفراغ آب به بول و اسهال               

فيقرا نمايند و بگيرند آب كاكنج يا آب قاقلي به نصف رطل شكر با عصارة برگ اثل به طال يا آبي كه در آن انيـسون                          

و تخم كرفس و مصطكي جوشانيده باشند و چون استفراغ كافي آب نمودند تضميد شكم به آرد جو و سعد و پـشك                       
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االنهضام مثل تيهو و گنجشك مطبوخ به تخم باديان و كرفس و سـداب و                 و غذا سهل  بز و سرگين گاؤ و بورق سازند        

زيره و زيت خورند و اگر قوت قوي باشد و هزال بدن نبود و زمانه مساعد باشد هزل كنند و آب به دفعات در هر روز                          

 اگـر سـبب ايـن مـرض          گويد كـه   طبرياندك اخراج نمايند و اعانت قوت به شوربا و مغز نان و اندك شراب كنند و                 

حرارت باشد چون مزاج به تغير ابتدا كند نظر به قوت مريض و مزاج و قوت او و وقت سال نمايند پس اگـر قـوت او                           

احتمال اخراج دم كند اندك از آن خارج كنند بهر آنكه خون هرگاه گرم شود و از اعتدال خود بيرون گردد كالل بـر                        

 و چون خارج شود جگر خفت يابد و طبيعـت قـوي گـردد و اگـر بعـد فـصد                      طبيعت و وبال بر كبد و ثقل بر آن آرد         

ها باكي نيست تا حاجت مرور دوا بر معده و كبد نشود و ايـذاي                 عالمات امتال در بدن ظاهر شود در استفراغ به حقنه         

انيده و كاسـني    تر از مزورات متخذ به سركه و شكر و آب زرشك و كاهو جوش               آنها ننمايد و از غذا مهما امكن بر قليل        

و مانند آن نمايند و در غذا افراط نكنند بلكه به مقداري بايد كه تقويت كبد او نمايد و غذائي كه به كبد رسد انـدك                          

و بارد بود و تسكين حرارت به ماءالشعير نمايند كه آن بهترين اشيا براي تسكين حرارت جگرست به جهت آنكـه در                      

كند و اگر     نمايد و به سوي اشياي شيرين ميل مي         يابد و از آن نفرت مي       ايذا مي آن لذع نيست و كبد از اشياي لذاعه         

حاجت به زيادتي تطفيه افتد ماءالشعير به سكنجبين ساده بنوشند و بايد كه در غذاي او تأمل نمايند بهر آنكـه غـذا                  

آرد  ن بر كبد ثقـل نمـي  البدست و تطفيه اضطراري و چون اين هر دو خصلت در ماءالشعير مجتمع است و با وجود آ               

پس اولي آن است كه بر آن اقتصار نمايند و چون اجتماع ماءالشعير و سكنجبين بر جگر ثقل آرد از يـك چيـز كـم                          

چنين كنند  كنند حتي كه هرگاه احتياج شود كه بر غذا صرف اقتصار كنند يا ماءالشعير تنها يا بر سكنجبين تنها هم

رعت نفوذ نكند به سبب جوهر معدة او يا خاصه مزاج او بر ماءالشعير مع سـكنجبين                 و اگر ماءالشعير از معدة او به س       

چيزي معطر معده مثل گالب يا اندكي از فوفل اضافه كنند و يا با شعير قدري از بهي خوشبو شيرين بپزند و اگر در                        

 ثاني دريابد پس بـر  كبد ضعف و عجز از هضم غذا باشد و عالمتش آن است كه مريض ثقل در كبد هنگام آخر هضم         

الثعلب مجموع يا مفرد بعد جوشانيدن و صـاف كـردن اقتـصار               سكنجبين و آب كاسني و آب طرخشقوق و آب عنب         

كنند تا آنكه هر گاه كبد او خفت يابد به ماءالشعير عود كنند و اگر در عليل ضعف ظاهر گردد و خوف سـقوط قـوت      
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خ به آب زرشك بخورانند و كثرت از آن ننماينـد تـا بـر معـده ثقـل                   از آن باشد تيهو به طور زيرباج حصرميه و مطبو         

نيارد تا وقتي كه خوف ضعف نباشد بر مزورات زياده نكند و بر كبد اين ضماد نمايند بـرگ اسـپغول بـرگ بارتنـگ                         

الراعي برگ آس و صندل سرخ و اندك فوفل و اندك بياض موافق اصل و اندك مغـز بهـي                      العالم برگ عصي    برگ حي 

نمك جوشانيده صاف كرده باشند آميخته در اوقات خلو معده             را باريك سائيده در آب سيب كه در آن كعك بي           همه

بر جگر ضماد كنند و هرگاه ادني صالح و سكون در حرارت ظاهر شود اين قرص دهند گل سرخ طباشير هـر واحـد                        

واحـد سـه درم صـمغ عربـي كتيـرا           دو درم تخم كشوث پنج درم تخم كاسني بري و بستاني و برگ آن هـر دو هـر                    

نشاسته هر واحد يك درم عصارة زرشك ده درم ريوند دو ثلث درم فوفل يك نيم دانگ باريك سائيده در آب كاسني                      

مروق سرشته قرص سازند و در سايه خشك كرده هـر روز يـك درم بـا پـنج درم آب كاسـني و ده درم سـكنجبين                            

ماع آب اندك ظاهر شود و در آن قوت باشد ايـن دوا بدهنـد بگيرنـد                 معمول به آب زرشك و سركه بدهند و اگر اجت         

حضض مكي دو دانگ و سكرالعشر يك درم و در هفتاد درم شير تفاح حل كـرده بدهنـد كـه ايـن را در اخـراج آب                            

مجتمع در اين نوع فعل عجيب است و اگر قوت متحمل باشد در هر پنج روز يـك شـربت ايـن دوا بدهنـد و هرگـاه        

ه معاودت فصد به سبب فساد رطوبت حادث در خون افتد به معاودت آن باك نيست و درين نوع صـاحب او  احتياج ب 

محتاج به رياضت نباشد و مالك امر اينست كه غذاي او وزن كنند مع قوت او تا معده و كبد او متعب و ثقيل نگردد                         

 غذاي او باك نيـست و بـه لحـم جـدي          و چون نقصان در حرارت و علت رو نمايد و خوف ضعف قوت باشد در ازدياد               

ترقي كنند و اين شديدتر چيزي است كه تأمل او بر طبيب واجب است تا زيادتي در غذا واقع نشود و آن مستغني از 

وي باشد پس بر آن وبال گردد و آبي كه بنوشند به اين تدبير مدبر سازند بگيرند از آب مطر صاف ده رطل و سـركه                          

نند تا ثلث بماند در هوا سرد كنند و اندك اندك از آن بنوشند و در وقتي كه نفـس سـاكن                      ربع رطل و هر دو بجوشا     

باشد بياشامند و اگر انزعاج به غضب يا كثرت كالم يا حركت شود در آن حالت البته نبايد نوشيد و اگـر امـر بـزرگ                          

ريض قوي و نفس او ثابت بود در    شود و آب بسيار جمع گردد نظر كنند اگر جگر قوي باشد و قاروره رنگين نباشد وم                

اين صورت بزل آب نمايند بدين طريق كه در ناف سوراخ كنند و موي در آن داخل كرده بر آن گره دهند و بر پهلـو                          
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بخوابند و بگذارند تا آب اندك اندك سيالن كند و هرگاه آب بند شود موي را حركت دهند تا سـيالن نمايـد و ايـن                          

 بدن و تضميد بدن نيست و ضمادي كه نشف آب كند تسخين بـدن نمايـد و بـه ايـن                      نوع استسقا محتاج به اسخان    

طريق كه ذكر نمودم اكتفا نمايند و اگر طبيب استظهار به ضماد بخواهد بگيرد سرگين گاؤ كـه بـشيل علـف كـرده                        

اخل كـرده   باشد و اطراف بياض موافق اصل و كرسنه و خشك كرده بسايند و بر هر ده جزو از آن يك جزو نطرون د                      

به آب درياي شور با آب نمك آميخته و بر شكم ضماد كنند و بر اين زيادتي نكنند و اگر سبب اين علت بـر و كبـد                            

باشد و مؤدي به اجتماع آب گردد پس شرع اجتماع آب كنند به طريقي كه مذكور شد و در معالجة ايـن اگـر قـوت                          

 و دواءالكركم به ماءاالصول بخورانند و اگر قوت اطاعـت كنـد             قوي باشد زياده كنند خورانيدن ماءاالصول به كلكالنج       

به اندك ماذريون و توبال نحاس مدبر به اين طريق اسـتفراغ نماينـد بگيرنـد بـيخ و بـرگ مـازريون و در سـركه دو                            

 روز بخيسانند و خشك كرده بسايند و به وزن دو دانگ بگيرند و توبال نحاس باريك سياه با نمك جريش اندك شبانه

بريان كنند بعده از نمك جدا كرده از آن پاك نموده بسايند و يك دانگ يا سه طـسوج حـسب قـوت بگيرنـد بعـده                           

ماذريون مدبر مسحوق دو دانگ به اين آميزند و با دو ثلـث درم ايـارج فيقـرا مخمـر و دو ثلـث درم دواءالكـركم بـا                             

ل كند و مريض صالح الحال باشـد در اسـتفراغ           دبيدالورد خوب سرشته به آب كرفس مروق بخورند و اگر قوت احتما           

التـأثير مبـارك محمودسـت بگيرنـد          النفـع عاجـل     به حب سكبينج و حب منتن باك نيست و به اين حب كه قريـب              

سكبينج و جاوشير و جندبيدستر هر واحد نيم درم و همه را در شير شتر بجوشانند تا بگـدازد و پـس بجوشـانند تـا                          

سكرالعشر يك درم ابوال ابل يك درم و ثلث ماذريون مـدبر نـيم درم روسـختج دو دانـگ                    غليظ گردد و بعده بگيرند      

نيم دانـگ     الغار دو دانگ و نيم توبال نحاس يك درم سقمونياي مشوي دو ثلث درم و بعضي حرانيان در اين يك                     حب

اي اول جوشـانيده    افزايند اين همه را جمع كرده بـر آن مقـداري كـه سرشـته شـود دو                   بورق و نيم دانگ نطرون مي     

اندازند و مثل فلفل حب سازند و در سايه خشك كنند شربت تام از آن يك درم و دو ثلث درم است و حسب ضـعف                          

قوت مقدار او كم كنند تا آنكه نيم درم نمايند و جماعتي را ديدم كه احوال ايشان به اين حب صالح يافت و منفعت                        

 سـرافيون  ابـن باشد منفعت حب ذهب در استسقاي طبلي است چه          اين حب در استسقاي زقي كه سبب او برد كبد           
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نمايـد و طبلـي بـدان         در كناش كبير خود ذكر كرده كه آن تنقية بدن انسان و معدة او از رطوبت مستولي بر آن مي                   

طعمـة   گويد كه اگر تعليف ناقه كه ارادة نوشانيدن شير او باشـد يـا                گيالنييابد و     كند حتي كه برد تام مي       ابتدا نمي 

طيوري كه بدان صاحب مرض اغتذا كند به ماذريون چند روز كنند بعده لحوم آنها بپزنـد و آب او اسـتعمال نماينـد                        

الفائله كثيرالمنفعت است و هرگاه مرض مجوي گردد و تب مستحكم شود بايد               نفع دارد و اين مثل مسهل نافع قليل       

ين حب نـافع استـسقاي زقـي اسـت و اسـهال آب كنـد                كه ادوية مسهل آب مثل حب سكبينج استعمال نمايند و ا          

بگيرند لك مغسول عود بلسان هر يك دو درم انيسون مصطكي هر واحد يـك نـيم درم دارچينـي عـصارة افـسنتين                 

عصارة غافث هر واحد يك درم مس سوخته ماذريون در سركة خمر يك شبانه روز تر كرده هـر يـك دو درم شـبرم                         

هـا سـازند    قسط هر واحد يك درم همه را باريك سائيده به آب باديان سرشته حـب  سقمونيا بيخ سوسن آسمانجوني     

شربتي يك درم تا دودرم و نيم به آب گرم و تناول شياف ماهودانه و غيره و اقراص صبر كه شيخ ذكر كرده استعمال      

كـيم عابـد    نويسند كه در استـسقاي زقـي از ورم صـلب جگـر ح                مي حكيم شريف خان  هر دو خالي از خطر نيست و        

گويد كه آنچه در ورم صلب بارها آزموده اين شربت است مويز سي درم انجير خشك پانزده عدد سپستان بيـست               مي

و پنج عدد پوست بيخ كرفس سي درم انيسون باديان هر يك دو درم حلبه خارخسك هر يك پنج درم شـكر پنجـاه                        

 روغن بنوشند تا آنكه نضج ظاهر گردد و در ايـن            مثقال به دستور معمول شربت سازند و هفت درم به آب خالص مع            

هنگام تنقيه به مطبوخ افتيمون يا به سكنجبين ماذريوني نمايند كه استفراغ مستقصي نمايد كه سپستان از شـربت                   

حذف كنند يا اصالح يا بدل او كنند بهر آنكه او مضر كبدست و گويند كه شرب موميائي آن را نفع كند و گويند كه                         

جگر مزمن شود و دوائي سود ندهد محاذي كبد بر جلد سه موضع داغ نهند و تبديل شدن ندهند تا آنكـه                      چون ورم   

آب از آن خارج گردد پس به شود و به تجربه رسيده و در استسقاي زقي حار اگر حاجت به تليين و اسهال افتـد در                          

روغن بادام دهنـد و آنچـه در تـسكين    الثعلب فلوس خيارشنبر فقط با ترنجيبين و شيرخشت و            مروق كاسني و عنب   

الثعلب به آب كاكنج است و سيماً چون سده از مجاري بول بگشايد و اندفاع آب به                   نظيرست آب عنب    حرارت كبد بي  

سوي آن شروع كند و خوف قرحة او باشد به سبب حدت و حرقت كه در آن باشد و گويند كه ميـان هـر دو اسـهال                
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ترين مفارغ براي اين علت است مطلقاً محرور بـه شـيرة خيـارين و                 ربت دينار قوي  آنچه مفتح سدد باشد بدهند و ش      

مبرود به شيرة باديان يا كرفس استعمال كند و در دبيدالورد حرارت بسيار نيست و خيلـي نـافع اسـت و در صـورت          

 مثقال در يـك رطـل   غلبة صفرا اسهال به هليله به اين طريق نمايند كه پوست هليلة كابلي و هليلة زرد هر يك پنج     

آب صاف شب بخيسانند و صبح جوش خفيف دهند و خوب ماليده در پارچة غيرصفيق بپااليند تا كه در آب قـدري                      

 گويد كـه عالجـش تنـاول        انطاكيكند و     از جرم هليله آيد پس بنوشند كه اين در اكثر ده مجلس آب زرد خارج مي               

 در ريگ و خاكستر هر دو گـرم و شـرب آب مـدبر كـه در                  اغذية يابسه و مشي در گرمي و لبس مثل صوف و خواب           

الذهب و پنجنوش مجربست و كـذا كلكالنـج و در بـزل               ابتداي امراض معده گذشت و خوردن معجون مغني و ترياق         

كند آن را خاكستر سرگين گاؤ به دارچيني و تخم كرفس و حنظـل شـرباً بـه شـير      خطر عظيم است و آنچه نفع مي 

ي شكم به ترمس و حنظل و اشق و سـركه و سـرگين كبوترسـت و خـوردن حـب ماءاصـفر از                        شتر و بول آن و طال     

 گويد بنگرند اگر با ورم حار كبد يا تـب بـوده باشـد آب                مؤلف خالصه مجربات است و آن در قول ما بعد اين بيايد و            

ج بارد و نقوع هليلـة زرد و        كاسني و سكنجبين و قرص راوند بدهند و گاه گاه به استفراغ ماء اصفر پردازند به كلكالن                

سرخ و قرص زرشك و قوت را به شورباي چوزة مرغ و آب زرشك و روغن بـادام نگهدارنـد و مطبـوخي كـه در قـول            

الثعلب به شـربت بـزوري بـارد و           الدوله گذشت در استفراغ ماء اصفر سودمندست و به عرق كاسني و عرق عنب               امين

شد تطفيه بر شكم طال كنند بعد از آن مقويات جگر چون قرص زرشـك و                كه ضرري از آن متصور نبا       امثال آن چنان  

قرص ورد و دواءاللك صغير و كبير به حسب قوت حرارت و ضعف آن و رنگيني قاروره استعمال كنند و مـدرات نيـز                        

دهند به حسب مزاج از قبيل باديان و انيسون و كرفس و اسارون و سنبل و هليون و تخم خيارين و خربزه و كاكنج ب                       

تا از اعادة مرض ايمن گردند غذا شورباي ماش به آلو بخارا و زرشك و در آنجا كه استسقاي زقي با ورم صلب كبد يا                         

ها بايد بريد و بالجمله همگي  شان بر جا نباشد طمع از حيات آن كه قوت طحال بود عالج آن دشوارست خاصةً كساني     

ح سدد و حفظ قوت و انعاش او به اغذية موافقـه و اشـربة مناسـبة          توجه به سوي استفراغ مائيت و تجفيف آن و تفتي         

جا كه قوت برجا باشد به غايـت          األبقه خاصةً بوهاي لذيذ برگمارند و استعمال قي قبل از طعام در آن              خوشبو و طيوب  
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 مفيدست و اين حب در اين باب از مجربات انطاكي است بستانند مـس سـوخته و بـه غايـت نـرم سـائيده از حريـر                           

الوزن صبر سقمونيا پوست هليلة زرد مصطكي مقل ريوند هر            گذرانيده غاريقون و زراوند مدحرج و شبرم همه مساوي        

ها سازند و دو مثقال از آن در هفته يـك             كدام نصف جزو همه را به آب كرفس و آب ترب و روغن بادام سرشته حب               

اد بعد از آنكه شكم را بـه حنظـل و تـرمس و سـرگين                بار بدهند و اگر قوت قوي باشد در هر سه روز يك بار توان د              

كبوتر ضماد كرده باشند و از آنچه براي اخراج مائيت در استسقاي زقي به تجربة انطاكي رسيده ايـن مطبـوخ اسـت                       

گلقند عسلي دو اوقيه تخم شبت يك اوقيه تربد سفيد تخم كرفس و كرويا از هر كدام نيم اوقيه همه را در سه رطل                        

ند تا به سدس رسد صاف نموده ريوند چيني يك مثقال اضافه كرده بنوشند و در نسخة بعضي متـأخرين                    آب بجوشان 

وزن تخم شبت نيم اوقيه و عوض تخم كرفس كروياست و در بعضي عوض تربد و در ايام راحت از استعمال مفتحات                      

نقاي كلي حاصل شده باشد چه دوام       و مدرات غافل نباشند و قوابض را بعد از مسهل هرگز استعمال نكنند مگر آنكه                

لين در اين مرض تا هنگامي كه قوت ساقط نشده باشد واجب است و اين شياف ماء اصفر را بيرون آورد تخم كرفس                       

چـون بلـوط شـياف سـاخته يكـي از آن              تخم جرجير تخم گندنا نمك طبرزد سكبينج همه مساوي كوفته بيخته هم           

بن زين آن را به غايت ستوده بستانند ماذريون و يـك              ء اصفر قوي است و علي     احتمال نمايند و اين حب در اخراج ما       

شبانه روز در سركه تر كرده  خشك نموده تربد سفيد افتيمون هر كدام يك جزو انيسون تخم كرفس هليلة زرد هـر     

ماخـذ و   ال  گـرم بدهنـد و از مـسهالت سـهل           هـا سـاخته دو درم از آن بـه آب نـيم              كدام نيم جزو كوفته بيخته حـب      

كثيرالمنفعت روغن ماذريون است و تركيب ساختن آن در قول مجوسي گذشت و در ايام استعمال مسهالت تغذيـه                   

به نخوداب يا دارچيني و خولنجان و شبت و گشنيز خشك مقرر دارنـد و اگـر بيمـار را طاقـت اسـتعمال داروهـاي                          

جوسي گذشت بر شكم نماينـد كـه بـه اذن          مسهل نباشد ضمادي كه در آن شحم حنظل و بيخ آن است و در قول م               

كند و هرگاه هر يك از ادوية مذكورة موافق حدس صائب و تخمين صناعي بر طبق مشاهده              اهللا تعالي عملي جيد مي    

ضعف و قوت استعمال نمودند و فائده از آن مترتب نشود و علت دراز و محكم گردد به شير شتر دسـت بايـد بـرد و                           

ست كه در قول مجوسي گذشت ليكن مقدار ربع رطل از شير با پنج درم سكرالعـشر و دو                   قانون استعمال آن همان ا    
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درم سفوف شروع كنند و هر روز ده درم شير بيفزايند تا به يك رطل رسد و اگر سي درم بول بـز بـا ده درم عـصارة                             

ات دواءالكـركم و  ترب وكرفس و سكنجبين بدهند همين اثر دارد يك روز بدهند و يـك روز تـرك كننـد و از مركبـ      

الذهب سودمندست و اگر ترياق بزرگ مقدار نخودي تا سه هفته به آبي كه انـدر آن            معجون مغني و فنجوش و ترياق     

كرفس و حبق پخته باشند بدهند فائده تمام دارد و اغتسال به آبي كه در آن كبريت وشب و نمك و بـورة ارمنـي و                          

 گويد كه چون سه مثقال كرويا با زيت سـائيده تـا يـك               انطاكيست و   امثال آن پخته باشند و بردن در آن آب مفيد         

العالج نوشته كه عـالج       مصنف اقتباس هفته بخورند استسقاي زقي را زائل سازد انشاءاهللا تعالي اگر چه مزمن باشد و               

گردد اول آنكـه جهـت اسـتفراغ تـب مـاذريون و شـبرم و قـرص                    مخصوص زقي اين چند ترتيب است كه مبين مي        

ريون و معجون آن و معجون هليلة زرد و غيره استعمال نمايند دوم آنكه بعد از تنقية بدن چيزها استعمال نمايند ماذ

كه رفع غائلة آنها كند از اشربة و اغذية مناسبه و تقويت احشا نمايند به ادوية دابغ و مقوي و مدر مانند اطـريفالت و                         

الحديد و فنجنوش و غيره چون دبيدالورد و دواءالكركم كبير            ثمعجونات كه در آن هليلجات باشند چون معجون خب        

كه مقويات قلب اكالً شماً به كار برند و حرارت غريزي را برافروزانند به مفرحات مناسبه و  ن و صغير و دواءاللك سوم آ

نظـر چهـارم    هاي قويه مثل ديدار عزيزان و محبوبان و سماع مغنيان و رقص لوليان خوب م                حركات معتدله و فرحت   

كه اضمده و اطلية معرفه بر شكم گذاشتن و مطبوخ داؤد انطاكي نوشانند كه آن در قول مؤلف خالصه گذشـت و                        آن

كنـد سـواي تربـد و آنجـا كـه             هم معرق و هم مدرست و به كرات و مرات در تجربة بنده آمده و اصـالً تخلـف نمـي                    

وصاً غب خالص و يا  غيرخالص تدبير به نوبت بايد كـرد             سوءمزاج گرم سبب بوده باشد و به آن تب هم يار باشد خص            

چنانچه روزي جهت تعديل حرارت جگر مروق مكوه و كاسني هر يك سه و نيم توله سكنجبين بزوري بارد دو تولـه                      

ترياقيت باشند يا ترشي زرشك و ليمون كاغذي دهند و اضمده و اطلية مبـرده نهنـد و              نوشانند و اغذية بارده كه ذي     

هت تفتيح و نضج ماده كوشند به مثل مروق باديان و مكوه و قرطم و شاهتره هر يـك سـه تولـه بـا شـربت                           روزي ج 

بنفشه و شربت شاهترة مدبر هر يك دو توله و يا زياده به حسب برداشت قوت و روزي به تليين شكم و تقليل مـاده                         

ن هر يك چهـار تولـه و تـرنجبين شـش            كوشند به دادن خيارشنبر هفت توله و گلقند و شربت دينار معتدل علويخا            
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توله و روغن بادام هفت ماشه در مروقات مذكوره و روزي در ادرار كوشند به دادن قرص زرشك كبيـر بـه آب بـرگ                         

ترب و شلجم و كسنب و كرفس و شربت كشوث و روزي نخوداب مرغ و دراج تنها دهند جهـت تقويـت احـشا و بـه                           

قيات مناسبه و بعده ده دوازده روز دوائي دهند كه به اسـهال و ادرار رفـع آن                  فاصلة هر سه چهار روز قي نمايند به م        

آب نمايد مثل دواءاالسقيل و حب شبرم و حب مسهل و شربت الهي علويخان و بعد از آن اصالح حرارت آن به مثل                       

ني و غـذاهاي  شربت غوره و انار كوهي و ليمون كنند و بنابر تسكين تشنگي آب انار ميخوش و شـيرين در آب كاسـ               

دار زرشكي و رماني و سركه كم دهند و از آب مطلقاً و فواكه رطبه اجتناب ورزند و هرگاه از تـدابير مـذكوره                          چاشني

فائده نشود و مزمن گردد شير شتر يا بول او و با ماءالجبين شير شتر با روغن ماذريون دهنـد و اگـر از ايـن هـم بـه                              

 گويـد   و خـضربن علـي    الكبير    النبض   آيد بسيار ردي بل مهلك است كذا في        نشود بزل نمايند و چون بزل كنند و تب        

كه چون ماذريون در عصارة گل سرخ تازه بخيسانند بعـده از ايـن عـصاره شـربت ورد بـسازند و بياشـامند اسـتفراغ                          

تفراغ ماءاصفر كند و چون شيرانجير با شكر عقد كرده حب بندند و دو حب از آن بخورند هر روز به قدر حمـصه اسـ                        

آب برفق نمايد و عقب آن شربت غوره يا شربت ليمو بنوشند و ايضاً صاحب زقي را در ريگ گرم دفـن كننـد و خـن                          

نويسد كه قبل استكمال و انتهاي زقي تعفن اخـالط            الحمي مي    در باب استسقا مع    و طبري مسخن بر شكم او بپاشند      

اه تب خفني به ادوار غيـرمنتظم يـا ادوار منـتظم بـود و               و احتداد او جائزست پس در اين هنگام او تب پيدا كند خو            

االدوار بر عفونت موضع واحد دليل        ادوار غيرمنتظم بر عفونت در مواقع كثير از اعضا ميان عروق داللت كند و منتظم              

باشد و اما چون اين نوع مستحكم گردد تعفن اخالط جائز نبود تا كه با وي تب باشد و اين تـب در زقـي باشـد كـه                             

سبب او حرارت و فساد قوت كبد به فرط حرارت بود و اما زقي كه سبب آن برد باشد كمتر بود كـه از آن تـب پيـدا                             

گردد بعد حدوث مرض پس اگر با زقي تب باشد نظر به قوت مريض و مقدار حرارت او و حال كبـد آن نماينـد اگـر                           

الثعلـب بـا       كاسني و آب طرخشقوق و آب عنب       جگر گرم و قوت او صالح بود بايد كه اشياي معتدلة مسكنه مثل آب             

سكنجبين بنوشانند و به زيرباجات مزوره غذا سازند و چيزي از معجونات گرم مثل كلكالنج و دواءالكركم و مانند آن                    

نخورانند بلكه بر آنچه مذكور شد در تطفيه اقتصار كنند و در اصالح مزاج كبد جهد نمايند چه هـر گـاه جگـر قـوي           
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 او ساكن گردد و مزاج او به اعتدال آيد تب زائل شود سيما چون تـب از احتـداد اخـالط باشـد نـه از                           شود و حرارت  

عفونت آن و هرگاه تب از عفونت اخالط بود نه از احتداد آن كمتر به شود و در اكثر امر نقا از حمي به سبب شـريان                        

 شريان فساد در اعضا و اخـالط نيابـد پـس            عفونت در جميع رطوبات بدن به سبب استعداد اين آن را و نيز به سبب              

مفيد شود و اگر تسكين اخالط نمايند و نقا واقع شود بهر آنكه صحت از تب نباشد مگر عند سكون اخالط و صـفاي                        

آن و زوال حرارت عارضي و اين با استسقا نادر بود و گاهي براي صاحب تب مع استسقاي زقي چـون مـزاج مـريض                         

الحوال باشد اين قرص تركيب دهند بگيرند گل سرخ طباشير تخم كشوث تخم كاسني هر               ا  قوي و جگر او قوي صالح     

االرض توبال مـس هـر واحـد يـك درم             واحد سه درم راوند ماذريون مدبر به سركة هليلة زرد هر يك دو درم كوكب              

 آب كاسـني    كوفته بيخته به آب كاسني مروق هر قرص به وزن يك درم سازند و يك قـرص هـر روز بـا پـانزده درم                        

صحرائي و مثل او سكنجبين و مثل او آب خالص بخورند و صاحب تب را كه از حدت اخالط با استسقاي زقي باشـد                        

در نوشانيدن ماءالشعير با سكنجبين باك نيست و اين جمله معالجة حمي در اين نـوع اسـت و جزئيـات آن طبيـب                        

  حاذق استخراخ نمايد

  استسقاي طبلي

ماع ريح غليظ عسرالتحليل در مواضعي كه آب زقي جمع گردد و گاهي با اين ريح اندك                 و آن عبارت است از اجت     

مائيت نيز باشد ليكن ريح غالب بود و اين نوع استسقا را بقراط استسقاي يـابس ناميـده و ديگـران محـبن بـه قـول                           

 ريـاح كنـد و ايـن        صاحب كامل حدوث او يا از ضعف حرارت جگر و از برودت غيرمفرط بود پس احالة غذا به سـوي                   

فرمايد كه اكثر اسباب       مي شيخرياح ميان صفاق شكم و امعا جمع گردد و يا از كثرت تناول اغذية مؤلد رياح باشد و                   

طبلي فساد هضم معده است خواه به سبب ضعف قوت يا هاضمة معده و يا به سبب غلظ مادة غذائي باشـد و چـون                         

در آن عمل غيرقوي كند و بدن آن را مكـروه دارد اولـي آن بـود كـه                   غذا در معده هضم نيكو نيابد و حرارت ضعيف          

مستحيل به بخار و ريح گردد و به خوف اسفل مندفع شود و گاهي اين مواد مواد مطيف به نواحي معده و امعا بود و                         

 و  گاهي مغص دائم پيدا كند بهر آنكه حرارت ضعيفه در آن تحليل ضعيف نمايد كـه احالـة او بـه سـوي ريـاح كنـد                          
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خصوصاً هر گاه معده بارد رطب بود و تهية هضم كبد ننمايد و در كبد حرارتي باشد كه هضم چيزي غيرمعـد بـراي                        

هضم او بخواهد وگاهي اين يعني فساد هضم با حدوث استسقاي طبلي يا تولد رياح به سبب حرارت شـديدة غريبـه                      

ات بدن قبل استيالي هضم كه از حرارت غريـزي          در معده يا كبد باشد كه مبادرت كند به سوي اغذية رطب و رطوب             

شود پس در آن فعل غيرطبيعي نمايد و تحلل رياح قبل هضم كند بهر آنكه افراط حرارت نيز مضعف هضم                      صادر مي 

است و ضعف هضم موجد رياح پس سبب طبلي ضعف هضم اول بود و ضعف حـرارت يـا بـه سـبب شـدت حـرارت                           

 گويد كه طبلي عبارت است از احتباس ريح در كبـد            انطاكيبه سبب اغذيه و     مستولي باشد اگر مهلت هضم ندهد يا        

و فرج احشا پس بدان مزاحمت كند و آن از توليد صحيح عاجز شود و غذا خام بماند و رياح كثـرت پـذيرد و سـبب                           

ن و  وقوع سده است در مجاري به سبب توفر موجبات آن مثل بيضة بريان و عدس و نان سميد و شـرب آب بـاالي آ                        

ها و غفلت از استعمال مغشيات و غالباً قبض           از اعظم چيزي كه آن را پيدا كند شرب باالي لحم است و كثرت تخمه              

 سببش در اكثـر حـرارت مـزاج         بالجملهو قلت براز و آروغ بر آن تقدم نمايد و اكثر كسي را افتد كه حبس ريح كند                   

ارد بلكه آن خام ماند و مهياي هـضم كبـد نـسازد و چـون           جگر مع برودت و رطوبت معده است كه طعام را نيكو بگو           

االنهضام به جگر رسد خواهد كه او را بپزد و بگوارد ليكن آن نيز نتواند كه آن را هـضم طبيعـي                        صفوة آن غذاي قليل   

نمايد بلكه حرارت ناري او اندر آن اثر كند قبل از آنكه حرارت غريزي عملكرده باشد و بـه سـبب آن حـرارت آنچـه                          

نمايد در آن نمايد پس ابخرة غليظ از آن منفصل شده بعد از استيالي برد بر آن و مقارفت                     تش در اجسام رطبه مي    آ

 پـذيرد و از ايـن جاسـت كـه گـاهي در               اجزاي ناري از آن مستحيل رياح گردد و اين رياح در جوف اسـفل اجتمـاع               

چون طبلي باشد و چون دسـت بـر آن            ا آنكه هم  حميات وبائي و اكثر در آخر امراض حاده انتفاخ شكم عارض شود ت            

كه اين از ضعف مفـرط حـرارت غريـزي حـادث              زنند آواز طبل مسموع گردد و اين عالمت سخت ردي است بهر آن            

 گويد كسي را كه مغص و اوجاع قريب ناف بود و درد شكم دائمي باشد كه از مـسهل و غيـره منحـل                         بقراطشود    مي

 گويد كه اين نوع به سرعت هالك نكند بهر آنكه كبد با وي فـساد                طبري طبلي گردد    نگردد امر او مؤل به استسقاي     

كند به اين نحوكه رياح غليظ به سوي آالت تنفس رسد و ريه و حجـاب از آن ممتلـي                      تام نپذيرد و گاهي هالك مي     
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ود يـا اغذيـة     گردد پس نفس تنگ شود و چون تنفس نمايد موضع نفس او تنگ گردد مثل خناقي كه آن را واقع ش                    

فاسده كه بدن بدان اغتذا ننمايد از كبد به سوي امعا در ماساريقا و سائر شعب رجوع كند و اسهال عارض شود پـس                        

تـرين انـواع اسـت و         به سبب قلت غذا و دوام اسهال مريض به سقوط فوت هالك گردد و اين نوع در معالجـه صـعب                    

 كه در آن ناف بسيار بيرون آيد و يا انتفاخ و تمدد و كبر شكم                 اينست عالمات طبلي تر در اهالك است و        اگرچه بعيد 

با خفت باشد و يا گراني شكم كمتر از زقي بود بلكه در اين تمدد زائد از زقي باشد و مثل وتر كشيده بـود و فربهـي                            

زي مثل طبل   اعضا آنچه در لحمي باشد در اين نبود بلكه اعضا در او بول شروع كند  و هرگاه دست بر شكم زنند آوا                      

دهد و لهذا طبلي گويند و ايضاً آواز مثل مشك پرباد آيد نه مثل مشك پرآب و صاحب او دائم مشتاق به سوي آروغ                        

تر از نبض ديگر انواع استسقا بود و ضعيف نباشد بهـر              بود و از آمدن آروغ و از خروج ريح راحت يابد و نبض او طويل              

ر زقي بود ضعيف نگردد و آن در اكثر سريع و متواتر مائـل بـه صـالبت و    آنكه قوت به كيفيت يا به ثقل مضعف كه د         

 در ابتدا تدبير كلي استسقا به عمل آرنـد و بعـد   عالجتمدد بود و در آن تهبج پاي مثل غير او نباشد و بول سرخ بود            

النـج بـارد همـراه آب       الحرارة نمايند بعده قرص زرشك و كلك        نضج به ماءاالصول تنقية مادة مولد رياح به ادوية قليل         

الثعلب مروق با شربت بزوري يا سكنجبين بزوري دهند و تبريد جگر در اين نوع مفيد بـود و تقويـت                       كاسني و عنب  

معده و تحليل رياح و استفراغ ماده برفق و نرمي با حفظ قوت عالج اينست و استعمال مـسهالت قويـه در ايـن نـوع                     

ا توان داد بالجمله اسهال رطوبات غيرمنهضم مولد ريح به چيزي نمايند كـه              جائز نيست و از ادوية مسهله ايارج فيقر       

مسخن كبد نباشد تا تولد ابخره كثرت ننمايد و عطش نيز حادث نـشود پـس احـوط آن اسـت كـه وقـت اسـتعمال          

حليل مسخنات اشياي سرد بر جگر طال كنند تا از خوف سخونت كبد ايمن باشند و بعد از اسهال و تنقيه ماده بهر ت                      

آور مثل ممضوغات و ايضاً كمادات و ضمادات و حموالت و معجونات كاسر رياح استعمال نماينـد و                    رياح اشياي آروغ  

هاي محلل    االنهضام مثل لحوم طيور مطبوخ به انيسون و نانخواه و باديان و كرفس خورانند و ماليدن روغن                  غذا سريع 

 سليماني و معجون خولنجـان را در كـسر ريـاح تـأثير عظـيم      و بستن ريگ دريا گرماگرم مفيدست و كموني و نمك  

است و معجون بقراط در اين باب خاصيت عجيب دارد و جوارش نارمشك و قـرص مقـل را منفعـت بـزرگ اسـت و                          
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كذلك قرص افسنتين و قرص انبرباريس و قرص راوند را تأثير عجيب است و اگر در هر هفته يك بار اسـطوخودوس                      

ن بخورند آن را در ابراء اين نوع خاصيت عجيب و مجرب است و سفوف كرفس و سفوف حاكمي                   سه درم به آب باديا    

الملك حاشا پودينه خارخسك ماذريون جندبيدستر        و كذلك سفوف اصول اگر حرارت نباشد نافع است و بابونه اكليل           

تان باشد به صندل و گـل       به عسل خيارشنبر سرشته بر شكم ضماد كنند اگر حرارت نبود و اگر حرارت يا وقت تابس                

الثعلب ضماد نمايند و حمـول معمـول از سـداب خـشك و           سرخ و خطمي و بنفشه و آرد جو و روغن گل و آب عنب             

ترهل و باديان و تخم كرفس و تربد و بورق مكد يك درم و شكر سرخ پنج درم به آب سداب شـياف سـاخته نـافع و              

 لحمي و طبلي مجـرب نوشـته و تـضميد شـكم بـه مـرهم اكبـر                   قند براي   مداومت يك درم انيسون با يك اوقيه گل       

 نافع استسقاي طبلي ضماد سرگين گاؤ به سركه بر شكم و در آفتاب              ذكر ادوية مفرده  مخترح حكيم ارزاني نيز مفيد      

نشستن تا خشك گردد مجرب سويدي است و كذا شرب و ضماد جعدة قنا و كذا شرب سنبل هندي و كذا زنجبيـل                       

نويسند كه     هم مي  غيره و   فولص و   بختيشوع و   تميمي و   اريباسيسيون ايام متوالي از مجربات اوست و        و كذا فطراسال  

شرب يك درم حلتيت و عصارة مرزنجوش تازه يا طبيخ خشك آن و دارچينـي و سـرگين گـاؤ سـوخته تنهـا يـا بـا                            

آب نيل هندي وكذا تخم قطف      الثعلب و بورق آميخته و خوردن پودينه با انجير و شرب زهرة خرس يك درم به                   عنب

سـاله و كـذا       پنج درم كوفته و خوب جوشانيده و دوقو و جعدة جبلي و اسارون و كذا بيخ كرم بـري بـه شـراب يـك                        

پنيرماية بره و مداومت خوردن لحم قطا و شرب شير شتر و پشك شتر سوده به سـركه سرشـته و طـالي شـكم بـه                           

فران و ضماد آرد شيلم انجير افسنتين مساوي كوفته به آب پختـه             قطران و شرب آن و شرب و ضماد اذخر و كذا زع           

نويسد كه آب خارخـسك و شـربت بنفـشه محلـول در                سرهندي مي  اقوال فضال هر واحد نافع استسقاي طبلي است       

گالب شديدالتسكين براي رياح هايج است و بعضي را عالج به طبيخ پوست بيخ طرفا به خمر نمودم و مقصد اصالح                     

الثعلب سبز مـروق در       ل و كبد بود و صحت يافتند و بعضي به شير شتر بر نهار و سفوف قابض به آب عنب                   حال طحا 

شد به شدند و معالجة بعضي به آب كاسني دريك وقـت و آب باديـان در وقـت                     آخر روز هرگاه با وي لينت شكم مي       

و قرص راوند كـردم و شـفا يافتنـد و           ديگر به قرص انبرباريس در هر دو وقت نمودم و عالج بعضي به آب برگ ترب                 
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نويسند كه آنچه در وجع معدة ريحي گفته شد به عمل آرند ليكن مالحظة اين امر بايد كرد كه اگر                       مي بعضي افاضل 

در معده و جگر حرارت باشد محلالت معتدله مانند آب باديان سبز و كرفس و خارخسك و قرطم به كار برنـد و اگـر                       

گرم بدهند و ضماد كه در قول ايالقي بيايد به اضافة مـصطكي بـه آب                  اينها شيره گرفته نيم   هاي    به هم نرسد از تخم    

مكوه سبز بر شكم نمايند و در غذا و آب هم بدين نوع رعايت كنند و اگر بـرودت غالـب باشـد ايـن مطبـوخ دهنـد                             

اشه بيخ كرفس پـنج     انيسون اذخر تخم كرفس هر يك هفت ماشه پوست بيخ باديان پوست بيخ كاسني هر يك نه م                 

ماشه مويز منقي دو توله انجير زرد پنج عدد گلقند عسلي چهار توله و غذا شورباي گنجـشك و فاختـه بـه نـان ردة                          

تنوري دهند و بعد يك هفته تنقية به حب اصطمخيقون كندي و حب ريوند و غاريقون علويخان بـه اضـافة سـنا دو                        

شربت دينار چهار توله و روغن بيدانجير مركب دو توله به كرات كننـد              توله و تربد و ريوند خطائي هر يك نه ماشه و            

بالفاصله تا تولد رياح موقوف گردد بعده جهت تحليل رياح مابقي اول روغن سداب و راحت ماليده تكميـدات محللـه    

اينـد و ادويـة     به كار برند و زيره و ارزن در پارچة سفت بسته نيز مفيد و بايد كه در روزي چهـار پـنج بـار تكـرار نم                          

محشيه مثل قرنفل و پودينه و االيچي خرد و بزرگ و زيره بخايند و معجونات كاسر رياح مثل سـنجرينيا و معجـون                       

الغار با عرق تنباكو و با عرق نانخواه دهند و معجون انيسون شاه ارزاني را اكثر به اين ماءاالصول بـه عمـل آوردم                   حب

بيخ كاسني و بيخ كرفس اذخر بيخ مهك بيخ كبر هر يك پـنج درم انيـسون                 هرگز تخلف نكرده پوست بيخ باديان و        

تخم كرفس باديان دوقو فطراساليون قنطوريون دقيق هر يك سه درم مويز منقي پانزده درم انجير زرد پـانزده عـدد                     

 درم يـا    در سه آثار آب باران شب خيسانيده صبح بجوشانند كه به چهارم حصه آيد ماليده صاف نموده هر روز چهل                   

شربت بزوري حار چهار توله بنوشند و چون مستحكم گردد و هيچ عالجي نفع ندهد شير شتر دهند و از نخود سياه                      

الطيب و كرويا هر يك يك توله صبر سه توله ضماد كردن بـسيار مفيـد و مجـرب                     و بابونه و افسنتين و اكليل سنبل      

فراغ خلط رطب نمايند و اگر احتباس او سبب نفخه باشـد و             فرمايد كه قانون عالج او اينست كه است          مي شيخاست و   

گاهي احتياج به استفراغ مائيت افتد و به سوي بزل نيز مثل زقي و تقويت معده كننـد اگـر سـب ضـعف او باشـد و                            

تعديل جگر به اطلية بارد و غير آن نمايند تا تبخير او مفرط نگردد و فصد را در اين باب مدخلي نيـست اال در نـادر                           
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بلكه اولي آن است كه اسهال شكم بر وفق كنند و بايد كه كثرت مسهالت نكنند و ايضاً استعمال مـدرات بايـد كـرد                         

گردد بعد از آن استعمال مجـشيات و          ليكن افراط در آن ننمايند چه افراط در آن مؤدي به سوي تولد ابخره كثير مي               

ميد به جاورس و سبوس و نمـك اگـر آن را نفـع كنـد و                 محلالت رياح نمايند و ماليدن شكم در روزي چند بار و تك           

كذلك حبوب مشروبه و حموالت به عمل آرند و گاهي احتياج به وضع مجاحم نـاري بـر شـكم چنـد بـار افتـد و از                            

حبوب و بقول و البان و فواكه رطب و جمله منضجات اجتناب كنند و اگر استسقاي طبلي از سوءمزاج حار باشد بايد                      

الملك و بابونه بنوشانند و اگر از سوءمزاج بارد بود زيره و               باديان و كرفس و خارخسك و طبيخ اكليل        هاي  كه مثل آب  

انيسون و جندبيدستر و نانخواه بايد داد و زيره و كندر و نانخواه دائم بخايند و معجون وج به شونيز آن را نفع كنـد و     

ها روغـن     ه و بورق و برگ بيدان و از آن شافه سازند و از حقنه             ايضاً نانخواه و ابهل و زيره و نمك طبرزد و بگيرند زير           

باشد احتيـاج      گويد كه چون تولد اين نوع از رياح مي         صاحب كامل سداب تنها يا با بزور محلل رياح استعمال كنند و           

ول به  افتد و افضل چيزي كه در آن استعمال كنند ماءاالص           در آن به سوي چيزي كه محلل رياح و مغشي آن بود مي            

معجون بنداويقون و روغن بادام تلخ و روغن سداب و مانند آن است و اين ماءاالصول نـافع ايـن نـوع اسـت بگيرنـد                          

پوست بيخ باديان هر واحد هفت درم تخم كرفس انيسون باديان دوقو فطراساليون زيرة كرماني هـر واحـد سـه درم                      

الطيـب مـصطكي      د هـر واحـد دو درم اسـارون سـنبل          جعده بيخ اذخر و فقاح او هر واحد چهار درم تخم سداب سـع             

نيم درم قسط سليخه حب بلسان عود بلسان هر واحد دو درم و نيم مـويز طـايفي بيـست درم                       سكبينج هر واحد يك   

همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا به يـك رطـل بيايـد چهـار اوقيـه از آن ببرنـد و در آن يـك مثقـال معجـون                                

و نيم مثقال سنجرينيا استسقاي طبلي را منفعت بين نمايد و صاحب آن را از ادوية مـسهله            بنداويقون ماليده بدهند    

حب سكبينج دهند و ايضاً آب كرفس و آب باديان تر مروق هر دو چهار اوقيه با يك مثقال اين سفوف بدهنـد تخـم                         

نبل و مـصطكي و فلفـل       كرفس انيسون باديان نانخواه دوقو تخم شبت هر واحد سه درم اسارون و قـسط و مـر و سـ                    

نيم درم سكبينج نيم مثقال جندبيدستر نيم درم همه را باريـك              سفيد هر واحد درم قردمانا دو درم ريوند چيني يك         

سائيده و به كار برند و اگر خواهند با شراب ممزوج بخورانند و اين حب نافع استسقاي طبلي است ايارج فيقرا شـش                       
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ك چهار درم تخم كرفس انيسون نانخواه بيخ اذخـر فقـاح آن عـصارة غافـث      درم سكبينج غاريقون نمك هندي هر ي      

نيم درم تربد هفت درم عصارة افسنتين بيخ سوسن آسمانجوني هـر              ماذريون پوست سليخه هر يك درم فرفيون يك       

 روغن  يك سه درم سائيده حب سازند و از يك درم تا دو درم و نيم به آب گرم بخورند و صاحب او را روغن ناردين و                         

قسط با شراب ريحاني بنوشانند و ترياق فاروق به قدر حاجت بدهنـد و تـضميد شـكم بـه ايـن ضـماد كننـد بابونـه                            

الملك برنجاسف مرزنجوش پودينه هر يك ده درم زيرة نبطي صعتر فارسي باديان انيسون قردمانا دوقو هريـك                   اكليل

ك دو درم جندبيدستر راتينج مرمكي ميعة سائله هر         الطيب حب بلسان و عود آن سليخه هر ي          سه درم اسارون سنبل   

نيم درم بسايند و صموغ را به روغن شبت يا روغن سـداب بگذارنـد و در آن ادويـه سرشـته برشـكم ضـماد                            يك يك 

نويسند كه اگر حرارت غالب بود بر جگر از صندل و عود و الدن و سك ضماد كننـد و                       مي جرجاني و   ايالقينمايند و   

الغار سودمند بود و بوره و برگ سداب خشك به شـهد سرشـته         بود ماءاالصول بدهند و معجون حب      اگر سردي غالب  

در پنبه آلوده حمول سازند و گلقند عسلي و مصطكي بدهند و اين معجون كسر رياح كنـد بگيرنـد بـرگ سـداب و                         

درم جندبيدستر و سـكبينج     پودينه خشك و صعتر و كرويا هر يك ده درم نانخواه و فلفل و شونيز و وج هر يك پنج                     

و جاوشير هر يك دو درم و نيم همه را به عسل سرشتند شربتي دو درم با يك وقيه شراب گرم كرده و حنـديقون و                          

ميبه سود دارد و در آخر بعد استفراغات و كسر اندك رياح شير شتر با دو درم سكبينج نافع بود و اگر شير شـتر بـا                           

 گويد كه عالجش تلطيف اسهال اسـت و خـوردن ادويـة مخـرج ريـح خـصوصاً                   كيانطابول او بدهند سودمند بود و       

حلتيت و جندبيدستر و اذخر و زيره و خولنجان و دارچيني و تضميد شكم بـه قطـران و بـورق و كبريـت و عـسل و        

 منصورابوالحديد و آب حديد با زيره و نانخواه مجرب است و  آنچه از مركبات در اقسام سابق گذشت و استعمال خبث

گويد كه تكميد شكم به جاورس و وضع محاجم بر آن و اطالت جوع و تحقين به روغن سداب و تحمل شياف كه                         مي

در باب مغص بيايد و شرب زيره و نانخواه و انيسون و باديان نافع است و تا يك هفته اسطوخودوس سـه درم بـه آب                          

 روز شكم بمالند تا سرخ شود و بر آن محاجم نهنـد و              باديان بخورند كه آن را در اين نوع خاصيت عجيب است و هر            

چون قوت ضعيف گردد و متحمل استفراغ نباشد لزوم شير شتر با دو درم سكبينج نمايند اگـر حـرارت نبـود و اگـر                         
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طبيعت نرم بود با شير اين سفوف دهند لك مغسول طباشير تخم كاسني تخم كشوث هر يك دو درم گل سرخ سه                      

السوس هر واحد سه       گويد هر صبح جالب از باديان و تخم كاسني و اصل           ابن خينا  تا دو درم و      درم شربت يك مثقال   

درم و گلقند ده درم بدهند و غذا مزورة نخوداب با مغز بادام و قرطم و نانخواه و زيـرة كرمـاني و دارچينـي و انـدك                            

بمالند و اين سفوف كاسر رياح و بخـار         زعفران خورانند و روغن سداب و زنبق و ياسمين و شبت و مانند آن بر شكم                 

و نفخ است تخم كرفس باديان انيسون اسارون زيرة قسط راوند هر واحد دو درم زيرة كرماني سه درم سـنبل جعـده                       

االصول دهند بيخ باديان بيخ كـرفس بـيخ كاسـني     نيم درم كوفته بيخته يك مثقال بخورند و يا اين ماء           هر واحد يك  

درم تخم كرفس باديان انيسون دوقو فطراساليون زيرة كرماني هر واحد سـه درم بعـده بـيخ                  السوس هرواحد ده      اصل

نيم رطل بماند هـر       اذخر و فقاح او هر واحد دو درم مويز طائفي بيست درم همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا يك                    

جون خيارشـنبر پـنج مثقـال بـا ايـن           روز مقدار پانزده درم تنها يا با سفوف مذكور بدهند و اگر ارادة اسهال باشد مع               

الملـك    ماءاالصول دهند و چون نفخ ساكن شود و قريب انحطاط بود تضميد شكم به اين ضماد كننـد بابونـه اكليـل                     

مرزنجوش شبت پودينه هر واحد ده درم زيرة كرماني سه درم كوفته بيخته بـه آب سـداب سرشـته بـه كـار برنـد و              

قند بنوشـند و اول اسـتفراغ بـه ايـارج فيقـرا بـه                 ز باديان و زيره و نانخواه به گل        گويد كه هر صباح جالب ا      تلميذ  ابن

تدريج نمايند و محلالت رياح كه در عالج قولنج ريحي ذكر يابد استعمال كنند و به خاكستر گرم تكميد نمايند و از                      

با يك مثقـال روغـن بـادام تلـخ          معاجين نافعه بنداويقون يا سنجرينيا يك مثقال به ماءاالصول يا به شربت اصول يا               

الغار سعد جندبيدسـتر شـونيز قردمانـا          است و اين معجون بدهند اگر با طبلي حرارت نبود انيسون فطراساليون حب            

سنبل حب بلسان جاوشير انجدان اسارون زعفران سكبينج وج بادام تلخ سداب خشك غاريقون حماما نانخواه صـعتر                  

دة زنجبيل هر واحد يك جزو سائيده به عسل بسرشند شربتي از آن دو درم و خولنجان برگ غار كعب بقر محرق جع

حرارت و با قبض بود نافع تربد يك درم غاريقون نـيم درم زنجبيـل نـيم درم بـه                     اين دواي مسهل براي طبلي كه بي      

ريونـد  عسل حب سازند و اين قرص راوند نافع استسقاي طبلي حارست مغز تخم خربزه سه درم گل سرخ پـنج درم                      

دو درم لك مغسول دو درم قرص سازند شربتي يك مثقال به آب كاسني و سكنجبين و اگر با وي سـعال باشـد بـه                          
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 گويد كه نظر به قوت و       طبريمطبوخ زوفا يا به آب باديان وكرفس دهند و مصطكي و كندر و قاقله و فلفل بخايند و                   

ماءاالصول به اين نسخه بدهند گل سرخ پوسـت بـيخ كبـر             مزاج مريض وسائر قوانين نمايند اگر احتمال كند ده روز           

پوست بيخ باديان پوست بيخ كرفس هريك پنج درم تخم كرفس انيسون باديان زيرة كرماني زوفـاي خـشك صـعتر                     

فارسي نانخواه هر واحد چهار درم مصطكي سنبل اشنه دارشيشعان وج سليخه هر واحـد دو درم نـاردين هفـت درم                      

هر واحد پنج درم مويز منقي بيست درم همه را به دستور ماءاالصول بپزند و در شيشة كـه بـه                     فقاح اذخر بيخ اذخر     

آب سرد گذاشته باشند اندازند تا از جوش مانع گردد هر روز بيست درم به دو درم كلكالنج يا دواءالكـركم بدهنـد و                        

ال دهم حصه اگر كثيراالكل بـود و آب         االكل باشد وا    غذاي بيمار وزن كرده ششم حصه از معتاد بخورانند اگر متوسط          

مدبر به اين تدبير بنوشانند بگيرند آب صد رطل و بر آن رطل سركة كهنه انداخته بجوشانند تـا ثلـث از از آن بـاقي                          

ماند بعده سرد كرده هر روز چند از غذا بنوشانند و بر اين زياده نكنند و امر به رياضت و مشي در آفتاب و جلوس در                    

دن سر و چون ده روز آن را نوشيدند يك شربت حب منتن بخورند و پنج روز بر اين صبر نمايند و غـذا                       آن بعد پوشي  

در اين ايام خمسه تيهو و كبك به مقداري كه از نان مذكور شد بعده يـك شـربت حـب سـكبينج خورنـد و ده روز                            

يان زيرة كرمـاني صـعتر مـصطكي        راحت دهند و هر روز دو درم از اين سفوف بدهند نانخواه انيسون تخم كرفس باد               

نيم درم تا دو      العصافير هر واحد دو ثلث درم همه را باريك سائيده هر روز از يك               كندر هر واحد دو درم زنجبيل لسان      

درم بخورند و باالي آن شربت عسل ساده جيدالطبخ بنوشند و امر به رياضت و استحمام بـه آب شـبي و نطرونـي و                         

 رياح در معده اندك باشد امر به عالج در هر پنج روز يك بار به اين عالج كنند آب تـرب                      كبريتي كنند و هرگاه تولد    

و برگ او پنجاه درم بر آورده بر آن يك قيراط فضة فيل زهرج و يك دانگ كنگرزد و مثـل او سـكنجبين بـزوري دو                           

ر بنفشه مقلب نگردد انـدك      گرم اندك اندك بنوشند بعده بر آن صبر كنند پس نظر كنند اگ              اندك نمك انداخته نيم   

آب گرم بنوشانند بعده عقب آب گرم اندك آب سرد تجرع كنانند و بر آن قدري روغن ياسمين چكاينده باشند و اگر 

از اين قي نيايد پر مرغ به روغن ياسمين آلوده استعمال كنند كه اين از اعظم عالج اين نوع است و ايـضاً اگـر قـوت                           

نيم دانـگ بـرگ مـاذريون و تخـم او در              حب كنند توبال نحاس دو دانگ روسختج يك       متمكن باشد استفراغ به اين      
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سركه تر كرده خشك نموده دو دانگ سرگين كبوتر يك دانگ جندبيدستر نصف ايـارج فيقـرا يـك درم سـقمونياي                      

ه را  نيم دانگ زنجبيل دو دانگ هوفاريقون اصابع صفر عصارة قثاءالحمار هر واحد يـك دانـگ و نـيم همـ                      مشوي يك 

ها سازند دست را به روغن بلسان چرب كرده و در سايه خشك كننـد شـربتي از                    سائيده در شراب رقيق سرشته حب     

او گويد كه گاهي با طبلي تب حـادث شـود بهـر             و ايضاً   نيم درم تا دو درم        آن چون همه قوانين رخصت دهند از يك       

ه زيرا كه حرارت چون به رطوبـت اشـتعال نمايـد            آنكه حرارت صاحب اين نوع بسيار بود و به همين سبب طبلي شد            

تحليل و افناي آن كند و رياح بخاري آن را گرداند پس به سوي اعضا مرتفع شود و كبد و اعضا بـر تحليـل آن قـادر                

نباشند بنابر ضعف اعضا و ضعف كبد و ضعف قوي و واجب نيست كه گمان كنند چـون گـويم كـه حـرارت صـاحب                      

ام لـيكن     ام آنكه اراده بدان حرارت غريـزي نمـوده          ه بدين كثرت او در كبد يا در اعضا كرده         طبلي بسيارست و ما اراد    

ام چنانچه در سرگين و رمل پيدا شود چون گرم شوند بالجمله تب كـه         اراده بدان حرارت خارج از اعتدال فاسد كرده       

ست كه ذكر او در زقي گذشته و نديدم         با طبلي پيدا شود يا از احتداد اخالط يا از عفونت آن باشد و عالجش همان ا                

يابد چه بر جميع اعضاي او رطوبـت يـا            صاحب طبلي با تب را كه انتفاع به عالج يابد زيرا كه آن از تب البته نقا نمي                 

بيني كه رسوب چون طافي بود گويم كه رياح هنوز هـائج              ريح مستولي شد و فساد اخالط و تغير آن استيال بود نمي           

گذارد كه متميز گردد و اگر رسوب در وسط قاروره بود گويم كه رياح نقـصان يافتـه و قريـب آن                        مياست اخالط را ن   

است كه تميز يابد و چون رسوب نازل گردد گويم كه رياح زائل شد و ساكن گرديد و رسـوب نـزول نمـود و نـضج و         

او مستولي شده و اين فـصل را        تميز ظاهر شد و چون امر چنين باشد پس بدان كه رياح و رطوبات بر جميع اعضاي                  

به استقصا تأمل نمايند و ابوماهر براي صاحب تب يا استسقاي طبلي اين قرص تركيب داده زوفاي خشك گل سـرخ                     

درم خاكستر گرم اگر بيابند واال آب اطراف گـرم            هر واحد چهار درم تخم خيار تخم بادرنگ تخم خربزه هر واحد پنج            

ن دو دانگ همه را سائيده و بدانچه مذكور شد سرشته هر قرص بـه وزن يـك درم                   كه بدان ادويه سرشته شود زعفرا     

 از ميامر نقل كرده كه عالج حادث از سوءمزاج          گيالنيسازند و هر روز يك قرص با ده درم سكنجبين بزوري بخورند             

 مثـل رب آلـو      حار اجتناب از ادوية مسخنه است و اقتصار بر اسهال هنگام قبض طبيعت به چيزي كه تسخين نكند                 
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مقوي به ترنجبين يا آب تمرهندي و به جالب و ريوند و طبيخ هليله به شكر و آب انارين به شيرخشت و يا بعضي از     

الملك نوشانند و تبريد مزاج كبـد بـه شـرب             اين ادويه به آب كرفس و باديان تر يا آب خشت و طبيخ بابونه و اكليل               

اد كه در قول ايالقي گذشـت بايـد كـرد و تقويـت جگـر بـه قـرص                    سكنجبين معمول از تخم كاسني و گالب و ضم        

انبرباريس مع سكنجبين و امتصاص انار ميخوش و بهي كنند و غذاي ايشان مزور متخذ به آب غوره و انـار و زيربـاج     

به سركه يا مري و نعنع و كرويا و كبر مخلل و ليموي مملح سازند و اگر قوت ضعيف گردد تقويت بـه چـوزة مـرغ و                           

آور و كمادات و حموالت و معجونات كاسر ريح شروع  راج به آب ليمو نمايند بعد از آن در تحليل رياح به ادوية آروغد

 نوعي از استسقاي طبلي است كه آن را جبن گويند و اين در لغت مرادف استـسقاست لـيكن نـزد اطبـا                        انتباهكنند  

 طبلي تحليل يابند و غليظ عسرالتحليل از آنها را باقي           همين نوع است به عينه چون رطوبات و رياح رفيقة استسقاي          

مانند و تحليل نشوند و بدان سبب صالبت زياده شود اما جگر صحيح گردد و حال مـريض صـالح پـذيرد و هـضم او                        

جيده دم او نيك و اغتذاي بدن اوتام و قوت او كامل گردد و به جز صالبت در شكم مكروهـي ديگـر نباشـد و حـال                            

يه به حال زن حامله بود به حدي كه چون زن را عارض گـردد و گمـان شـود كـه او آبـستن اسـت و                            صاحب آن شب  

هاي كبريتي و نطروني و تضميد جگر به ملطفـات و محلـالت ريـاح                 برآمدگي ناف نباشد و عالجش جلوس در چشم       

 نطرون به آب سـداب و       الملك و مرزنجوش و صعتر و تخم سداب و جندبيدستر و خاكستر طرفا و               مثل بابونه و اكليل   

 گويد كه گاهي استسقا منحل گردد و بدن صحيح شود و صالبات و نتو در ناف باقي ماند پس                 انطاكيبول شترست و    

دانه و بزرقطونا و مصطكي مفرد يا مركب به سركه ضماد كنند و اين باقي را جبن گويند                    در اين هنگام به مازو و پنبه      

يد كه جماعتي را ديدم كه به ايشان جبن بود و آب چشمة كبريتـي نوشـيدند و                   گو طبريو گويند كه كل استسقا و       

حقنه بدان نمودند پس اكثر از ايشان صحت يافتند و از ادوية كه اصحاب جبن را دائـم بدهنـد ايـن معجـون اسـت                          

ر هر پـنج    عصارة قثاءالحمار پنجاه درم ماذريون سي درم بيخ سوسن ده درم سائيده به عسل كف گرفته بسرشند و د                  

روز يك بار دو درم به روغن گل و آب نيم گرم بدهند و صرف به اين صاحب ايـن نـوع عـالج كنـد كـه ايـن خيلـي            

مبارك است و از اطلية كه صاحب جبن به كار برد اينست بگيرند صعتر فارسي برگ و بـيخ او پنجـاه درم خاكـستر                         
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 حمالن يا بول شتر حل كرده طـالي شـخين بـر شـكم       طرفا سي درم سائيده و ده درم نطرون بر آن انداخته به بول            

النفـع اسـت و در جميـع انـواع چـون كبـد                كنند و در آفتاب بخوابند و سر پوشيده دارند و اين طال در اين نوع بالغ               

صحيح باشد و بر كبد اين نوع ضماد از مصطكي و سنبل و مر و فوفل و زعفران و ريوند سوده به آب صبر رطب اگـر                           

اال به شراب اندك قابض مع آب عليق نمايند و اين ضماد كبد ايـشان را صـحيح گردانـد و گـاهي بـراي                         يافته شود و  

سازند بگيرند زوفاي خشك و تخم كرفس و بيخ باديان هر واحد سه درم پوست بـيخ                   اصحاب اين نوع اين شربت مي     

اسقيل بريان پنج درم همه را در       كبر و بيخ كرفس و بيخ باديان هر واحد پنج درم بيخ سوسن آسمانجوني هفت درم                 

دو صد درم سركه بجوشانند تا مهرا گردد و بعده افشرده صاف كرده برابر همه اجزا عسل داخل كرده به قوام آرنـد و                        

هر روز پانزده درم بنوشند و غذا و آب به طريق طبلي وزن كرده دهند و اگر مريض ضعيف گردد از تيهو و اگر يافته                         

نوشته كه عالجش اسهال و تنقية امعاست از اخالط و صاحب حاوي    مرغ ومانند آن غذا سازند و        نشود از بازوي چوزة   

رياح غليظه چنانچه هر صبح جالب از تخم كشوث و تخم كاسني و باديان هر يك سه درم و از شكر سفيد با گلقنـد                         

ده اسهال طبيعت به اين طور نمايند       ده درم بنوشانند و غذا مزوره از نخود مع مغز قرطم و دارچيني و زيره سازند بع                

الثعلـب پـنج درم تخـم كاسـني سـه درم شـكر سـفيد ده درم تـرنجبين ده درم فلـوس                          بگيرند سنا هفت درم عنب    

خيارشنبر پانزده درم ودر آب كاسني معصور غيرمغسول پنجاه درم حل كرده سحرگاه بنوشند و بعد اسهال در آخـر                    

يا حب قرطم از گوشت ماكيان يا بچة آن غذا سازند و قبض شـكم نگذارنـد بلكـه                   روز به مزورة نخوداب به مغز بادام        

شيافات و حموالت مسهله استعمال نمايند و در آب شبي و كبريتي و غيره بنـشانند و تـضميد شـكم بـه ضـمادات                         

ضغ مفشي رياح مثل تخم كرفس و انيسون و زهرة گاؤ و مر و حب بلسان نمايند و دلك بطن به پارچـة خـشن و مـ                          

  كندر و نانخواه و همه آنچه آروغ آورد نافع اين نوع است و از بقول و فواكه و رطب و البان حذر كنند

  امراض مراره و طحال

فرمايد كه طحال را جميع اصناف امـراض مـزاج و تركيـب مثـل                  مي شيخيعني زهره كه تلخه نيز گويند و سپرز         

گردد و بهر آنكـه بـه مـضادت     ون طحال فربه شود بدن الغر ميشود و چ سدد و تفرق اتصال و اقسام اورام عارض مي   
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اوالً قوت كبد را سخت ضعيف گرداند پس تولد خون كم شود و معذلك خون بـسيار بـه سـبب عظـم خـود جـذب                           

نمايد و بالجمله هزال طحال بر جودت اخالط و سمن او بر رداءت اخالط داللت كند و گاهي امـراض طحـال بـه                          مي

دي گردد و چنانكه امراض طحال گاهي از اين امراض متولد شود و آن بيشتر از غب غيرخالصه و                   حميات مختلطه مؤ  

از حميات وبائي و مختلطه پيدا گردد و اكثر امراض طحال خريفي بود و رنگ صـاحب او مائـل بـه زردي و سـياهي                          

هوت او باطـل كنـد و   باشد و امراض طحال به سوي معده نيز متعدي گردد پس گاهي شـهوت او زيـاده و گـاهي شـ              

گاهي هنگام قرب هضم به سوي قي ترش كه از آن زمين بجوشد بعد اذيت و بعد وجع آن را محتاج گردانـد و بـول                          

دموي در آخر امراض طحال جيد بود و كذلك بول غليظ كه در آن ثقل متشتت باشد و آنچه در آن مثل علقة خون                        

 كه چون امراض سپرز شبيه به امراض        و گويند  بدان منحل گردد     بود و گاهي تب كه از امراض طحال بود و طحال او           

تر از جگر و كمتر از ردي شرف از وي است لهـذا               جگرست عالج آنها نيز قريب يكديگرست غير از اين كه سپرز قوي           

شود و از استعمال ادوية تلخ و شديدالحموضت چـه از داخـل و چـه از خـارج                     تر از ادوية جگر مي      متحمل ادوية قوي  

توان كرد و بعضي ادويه حافظ قوت مثل ادوية عطريه و آنچه اندر آن انـدكي قـبض باشـد داخـل دواهـاي                          حذر نمي 

طحال بايد كرد تا تنقية خون از خلط سودا و دفع آنچه در ويست از فضول به ناحية معده تواند كـرد پـس فـرق در                           

انـد از آنجملـه پوسـت بـيخ كبـر و               طحـال  عالج طحال و كبد به اعتبار قوت و ضعف است و از ادوية كـه مخـصوص                

اسقولوقندريون و ثوم بري و اشق است و امراض مراره انواع يرقان است و امـراض طحـال هـشت گونـه اسـت يعنـي                          

سوءمزاج طحال و ورم طحال و تقيح طحال و نفخة طحال و ضعف طحـال و سـدة طحـال و مجـارة طحـال و وجـع                            

  طحال

  يرقان

بدن به زردي يا سياهي به سبب جريان خلط صـفرا يـا سـودا بـه سـوي جلـد و                      و آن تغير فاحش است در رنگ        

متصل آن بالعفونت و اگر عفونت با وي الزم بودي تب غب در يرقان اصفر و تب ربع در اسود همراه آن بـودي پـس                          

 اكثر امر از    يرقان زرد باشد يا سياه و گاهي مركب از هر دو به واسطة اجتماع سبب هر دو بود و سبب يرقان اصفر در                      
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جهت جگر و از جهت زهره بود و سبب اسود بيشتر از طحال و گاهي از كبد باشد و گاهي اتفاق افتد كه سبب اصفر                         

 و او آن است كه چـشم و         يرقان اصفر آيند    و اسود هر دو سوءمزاج عام بود بالجمله هر سه نوع آن عليحده به قلم مي               

يرون نه باشد يا به سبب كثرت تولد صـفرا بـود و يـا بـه سـبب امتنـاع                     تمام بدن در آن زرد شود و آن از دو سبب ب           

 به سبب عضو    يكي آنكه آنچه به سبب كثرت تولد صفرا باشد از سه سبب خالي نباشد             اما  استفراغ آن از جگر و زهره       

 سـبب   مولد او بود و عضو مولد يا بالطبع باشد و آن جگرست و او چون سخت گرم شود به سبب اسباب مسخنه و به                       

اورام جگر و مجاري صفرا و به سبب سدد كه صفرا از مراره محتبس شود و به سبب حرارت مزاج مراره كـه جگـر را                          

سخت گرم كند صفرا پيدا نمايد و يا مولد غير بالطبع بود و آن جميع بدن است چون گرم مفرط شود پس خوني كه 

اده باشد و آن اغذيه اسـت از قـسمي كـه از آن صـفرا                 به سبب م   دوم آنكه در ويست آن را به صفرا مستحيل گرداند         

بيشتر متولد شود يا به سبب حرارت مزاج غذا مثل عسل و شراب و يا به سبب سرعت استحالة او به سوي صفرا مثل 

 به سبب اسباب غريبـه باشـد و آن مثـل حـرارت              آنكه سومشير در معدة حار كه از توليد صفراي كثير خالي نباشد            

 بر بدن مشتمل شود و يا در آن منتشر گردد و به سببي مثل لسع عقرب جراره يا مار يا قـسمي از                        خارجي است كه  

زنبور خبيث و گزيدن مثل قملةالنسر و رتيال كه زهر آنها خون را گرم و صفراوي گردانـد و گـاهي ايـن فعـل ادويـة                   

 يرقاني كه به سبب كثرت صفرا        بدانكه ومشروبه كند مثل زهرة پلنگ و افعي و يرقان سمي در اكثر دفعةً ظاهر شود                

باشد گاهي انتشار او به نفسه به سبب شدت غلبه بر خون بود و گاهي بر سبيل طبيعت باشد و آن يرقان بحراني بود                        

و گاهي اتفاق افتد كه اين كثرت دفعةً متولد شود و گاهي اندك اندك در ايام پيدا گردد و هرگـاه كـه آنچـه متولـد                           

د به سبب كثافت جلد يا به سبب غلظ ماده و همين دو سبب باشد يرقاني كه هنگام هيجان ريـاح                     شود و قليل نگرد   

شمالي و در زمستان بارد و احتباس عرق معتاد كثرت كند و كثرت تولد صفرا گاهي در كبد و گـاهي در همـة بـدن          

گردانند پـس   ي حرارت متغير مي باشد چنانچه معلوم شده و به سب اورام حار به اين حيثيت باشد كه مزاج را به سو                 

تولد صفرا كثرت نمايد و يرقان از مجاورت اورام حاره به سبب تغيير آن مزاج را حادث شود و اگرچه اين گـاهي بـر                         

 به سبب عدم اسـتفراغ صـفرا        و اما آنچه  سبيل تسديد و منع استفراغ نيز حادث گردد و بارد اولي به توليد سوداست               
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 به سبب جگر بود چون از كبد مستفرغ نشود يا سبب در فاعل باشد و آنكه يكييرون نبود باشد آن نيز از سه سبب ب

يا در آله و سببي كه در فاعل بود آن ضعف قوت دافعه ا است و سببي كه در آله باشد آن انـسداد مجـري اسـت يـا                              

ن منقبض گردد و ايـضاً      مابين كبد و مجري و از اين قبيل است يرقاني كه از برودت مضعف كبد باشد پس مجاري آ                  

 چون سده در هر موضعي از جگر و مراره حاصل شود حـبس صـفرا                و بدانكه آنچه از انضغاط و سائر اسباب سدد بود         

تر از آن پيدا شود و        شد زياده   تر گردد و صفرا از آنچه در حال سالمت متولد مي            در جگر نمايد و بدان سبب جگر گرم       

ه سبب ضعف آن از جذب صفرا از كبد السيماً چون با ضعف جگـر از تميـز و دفـع                      به سبب مراره باشد يا ب      آنكه دوم

بار ممتلي گردد و متمدد شـود و بـدين سـبب              اي كه صفرا بسيار جذب كند و يك         بود و يا به سبب قوت جاذبة زهره       

سـده بـه    قوت آن ساقط گردد و جذب نكند و يا به سبب وقوع سده در مجراي آنكه به سوي امعاست و گـاهي ايـن                         

سبب شدت اكتناز در آن بنابر سيالن صفرا به سوي آن دفعةً باعث كثرت تولد يا شدت دفع از كبد يا جذب از مراره                        

بود پس بر دهن مجري آنچه محتبس گردد منطبق شود و معذلك قوت بنابر اذيت ضعيف شود و گـاهي بـه سـبب                        

خلط لزج دهن مجري را تغريه نمايد پس صفرا به سوي سائر اسباب سدد باشد و آنچه در قولنج بود بهر آن باشد كه 

امعا منصب نشود و اين آن است كه سببش قولنج باشد و گاهي از يرقان با قولنج باشد و سبب او قـولنج نبـود بلكـه                    

آن هر دو مشترك در سبب واحد باشند و آن سده است كه سبقت كند به سوي مجراي مراره قبـل حـدوث قـولنج                         

نصباب به سوي امعا و غسل آن منع كند و هرگاه منع شود غسل امعا نگردد و در آن رطوبات كثرت                     پس صفرا را از ا    

نمايد و قولنج هيجان كند و صفرا به سوي بدن رجوع نمايد و يرقان هيجان كند و هر سده كه در مجـراي كبـد بـه                           

 از امعا بـود و      آنكه سومبر دوا نبايد داشت     سوي مراره يا در مجراي مراره به سوي امعا بود از التحام يا از ثولول اميد                 

شود به اين طور كه در امعـا خـصوصاً قولـون صـفرا                اند كه گاهي يرقان عارض مي       وي آن است كه قومي گمان كرده      

بسيار كه به سوي آن منصب شده مجتمع شود و از آن به سبب حائل خارج نـشود پـس صـفرا كـه در مـراره اسـت                       

ه مجري مفتوح باشد و اين نوع بسيار اندك بود وگويا كه بعيد باشد بهر آنكه صـفرا چـون   موضع انفراغ نيابد و اگر چ   

كثرت پذيرد و در امعا حاصل شود به نفسه و غير آن خارج كند مگر آنكه بطالن حس عارض شـود و دافعـه سـاقط                          
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 يكيقان هيجده نوع است     گردد كه اسباب جزئية ير      الجماعت مستفاد مي     بدانكه از اين كالم جامع رئيس      اكنونگردد  

 اورام  دومسوءمزاج حار جگر و بدان سبب استحالة غذا به صفراي غيرطبيعي در سرايت آن بـا خـون در سـائر بـدن                        

جگر و به سبب تغير مزاج جگر به سوي حرارت و يا تسديد مجراي مراره به سبب انضغاط و احتباس صفرا در جگر و   

 جگر و بدان سبب امتناع صـفرا از مـراره و كليـه و انتـشار آن در بـدن                      عروض سده در نفس    سومانتشار آن در بدن     

 سوءمزاج حار مراره و بدان سبب كثرت انجذاب صفرا به زهره و غليان آن از كميت و فـرط حـرارت موضـع و                         چهارم

 تعب   سوءمزاج گرم در تمام بدن و عروق به سبب كل اغذية حريفه يا چرب شيرين يا كثرت                 پنجمانتشار آن در بدن     

 كثرت تناول اغذية مولد     ششمو شدت مقاسات و بدان سبب استحالة خون عروق به صفرا و رسيدن آن به سائر بدن                  

 شدت حرارت هوا و بدان سـبب اسـتحالة خـون بـدن بـه           هفتماالستحاله به سوي صفرا باشند        صفرا كه حار يا سريع    

ط مستعد به اسـتحاله بـه سـوي صـفرا و آن              حرارت غريب سمي و بدان سبب استحالة بعض اخال         هشتمسوي صفرا   

 بر سبيل بحران از جهت دفع طبيعت صـفرا را           نهمحرارت خواه از گزيدن جانور سمي باشد يا از خوردن دواي سمي             

 كثافت جلد و انسداد مسام به سبب گشتن در هواي سرد يا گرم و نشستن گرد و غبـار بـر بـدن در                         دهمظاهر بدن   

ت دافعة جگر و بدان سبب اجتماع صفرا در جگر و اگر سبب ضعف سوءمزاج سرد بـود                   ضعف قو  يازدهمسفر يا حضر    

 وقوع سده در مجري كه ميان جگـر      دوازدهمگاهي به باعث آن مجاري منقبض گردد و صفرا در جگر محتبس بماند              

 ضـعف جـرم     مسـيزده و مراره است و بدون سبب عدم تميز صفرا از خون و جريان آن در عروق و انتشار او در اعضا                      

مرار و به سبب وقوع نوعي از انواع سوءمزاج مضعف در آن و بدان سبب عدم انجذاب صفرا از جگر و بقاي آن در كبد                         

 قـوت   چهاردهممشاركت ضعف جگر كمتر باشد        مخالط خون و رسيدن آن با خون در عروق بسائر بدن و اين نوع بي              

راره و امعاست جهت دفع صفرا از مراره به امعا و بدان سـبب               حدوث سده در مجري كه مابين م       پانزدهمجاذبة مراره   

 قولنج بلغمي به    شانزدهمجا انصراف او با خون در سائر بدن           كثرت با صفرا در مراره و رجوع آن به سوي جگر و از آن             

  نبات لحم يا ثولول در     هفتدهمسبب چسبيدن بلغم لزج بر سطح امعا و ستر دهن مجري كه محل انصباب صفراست                

سمرقندي ديگر سـبب يرقـان مفهـوم        و از كالم     كثرت اجتماع صفرا در قولون       هيجدهميكي از هر دو مجري مذكور       



249 

 

گردد و آن ورم مراره است و بدان سبب در فعل وي كه جذب صفرا از جگر و دفع آن به سوي امعاست ضعف راه                           مي

 محيط است به جانب جلد گرايد و به قول بعـض            يابد و بالضرور صفرا در بدن بيفزايد و به واسطة ناريت كه مستدعي            

 اسباب مذكوره چنين كنند كـه اوالً        تشخيص ومتأخرين يرقان از شميدن روائح سمي و به سبب تعفن هوا نيز افتد              

نگاه بايد كرد كه با يرقان مرضي ديگر مثل تب و ورم جگر و سدد آن و ضعف جگر و قي صفراوي و قولنج هست يـا                           

حاد باشد دريافت نمايند كه يرقان روز بحران عارض شده يا نه اگر روز بحران حادث شده باشـد و                    نه پس اگر با تب      

خوابي و تشنگي و قلت اشتها و تلخي دهن و صغر نفس و قبض شـكم                  با آن غثيان و تهوع و قي صفراوي و شدت بي          

لهيب و كرب و تشنگي شديد و بجز فـم          و الم در احشا باشد يرقان بحراني بود و اگر روز بحران نباشد و با تب گرم و                   

و وجع شديد موضع كبد و ديگر آثار ورم حار كبد بود به سبب ورم حار جگر باشد و اگر با تب نرم و درشتي زبـان و                            

تهوع و ثقل اندك در جانب ايمن بود سبب ورم مراره باشد و اگر با وجود تب و تشنگي سبات و قـبض و نفـخ شـكم            

 بارد يا حار و وصول غبار بر بدن دريافت شود سببش انـسداد مـسام باشـد و ايـن اكثـر در           بود و تقدم سير در هواي     

 با ورم صلب جگر بود و اندك اندك پديد آيد مع قبض طبع و سقوط اشـتها و تهـوع و                      و اگر سرما و هواي سرد افتد      

شـود سـببش ورم صـلب       گاهي قي زرد و يا سبز متعفن شود و ديگر عالمات آن كه در بحث ورم جگر گذشت يافته                    

 آثار سدد كبد كه در باب آن مذكور شد دريافت گردد سببش همان باشد و ايضاً سفيدي بول و بـراز                      و اگر كبد باشد   

 نيز بر سدة كبد داللت كند و رقت و قلت بول بر سدة محدب با كبد و نرمي و رقت براز بر سدة مقعر آن گواهي دهد             

در مبحث ضعف جگر مسطور شد يافته شود سببش ضعف آن باشـد و ايـضاً                 عالمات ضعف قوت دافعة كبد كه        و اگر 

باشـد و عـدم سـفيدي         وجود ضعف در سائر افعال جگر و عدم شدت رنگيني بول چنانكه در يرقان سدي مجاري مي                

خالص براز و عدم احساس ثقلي كه در سده باشد نيز بر ضعف قوت دافعة جگر با مميـزه آن گـواهي دهـد و گـاهي                           

 با قي صفراوي بود پس نظر كنند اگر با آن زردي براز و قلـت اشـتها و كثـرت تـشنگي و                        و اگر آن ذرب باشد    همراه  

نحافت بدن عدم ثقل در جگر و تلخي دهن و سرعت نبض و از ابتدا سرخي بول يا سياهي آن و كف زرد باالي بـول                          

اكثر با تب سونوخس باشد و اگر با وجود قي بود سببش حرارت جگر باشد و گويند كه اين نوع كمتر دفعةً افتد و در            
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صفراوي و تلخي دهان رنگ براز ميان سفيدي و زردي باشد و يرقان اندك اندك افتد و ثقل نباشد و آثار ضعف جگر                       

ظاهر بود سببش ضعف مراره باشد و اگر با وجود قي صفراوي و تلخي دهان رنـگ بـراز و زردي آن روز بـه روز كـم                            

فيد شود و يرقان دفعةً افتد و رنگ بول بسيار زرد و ثقل در مراق و پهلوي راست و وجـع و نفـخ                        گردد و به تدريج س    

هنگام غذا و حكه در بدن و خفت خواب بر جانب چپ بود سببش سدة مجري مابين جگـر و مـراره باشـد و اگـر بـا                          

ببش شـدت حـرارت هـوا       وجود قي صفراوي تقدم مالقات هواي گرم و تشنگي و ضعف اشتها و الم در معده بـود سـ                   

باشد و گويند كه اين نوع در اكثر با تب غب الزمه يا محرقه باشد و بيشتر كودكان و زنان را عارض شـود بـه باعـث                            

نرمي بدن ايشان و تخلخـل آن و اگـر بـا وجـود قـي و غثيـان و تلخـي دهـن تقـدم تنـاول اغذيـة مولـد صـفرا يـا                                    

خ و غليظ و گاهي مائل به سياهي بود سببش تناول اغذيـة مـذكوره               االستحاله به صفرا دريافت گردد و بول سر         سريع

هاي زرد بر بدن باشـد و گرمـي ملمـس بـدن و                باشد و اگر با وجود قي صفراوي خارش در تمام بدن و جوشش دانه             

چنين بول بـود و عـروق بـسيار گـرم و              الغري و يبس و عدم اشتها و تشنگي مفرط و براز قريب معتاد به نرمي و هم                

غيراللون نمايند و سفيدي براز و ثقل نامية كبد مثل سدي نباشد بلكه اكثر براز رنگين و بدبو و بول زرد بـود و در                         مت

و آخر سياه و غليظ گردد و عروض يرقان به تدريج باشد و گاهي تب ظاهر گردد و سببش حرارت تمـام بـدن باشـد                          

ض مذكوره يا يرقان نباشد در اين صورت حال رنگ بول و  مرضي از امراو هر گاه با قولنج بود سببش همان باشد       اگر

براز دريافت كنند اگر بول در ابتدا سفيد رقيق بود و بعد از آن زرد شود و پس از آن سياه گردد و در آخـر ميـل بـه                              

ةً غلظت و بوي بد نمايد و زبان سفيد و اشتها سالم بود يرقان دفعةً افتد سببش حرارت مرده باشـد و اگـر بـراز دفعـ                          

سفيد شود بعده يرقان پديد آيد و طبع قبض بود و گاهي قولنج حادث شود و تلخي دهان شديد و تشنگي قوي بـود    

سببش سدة مجري مابين مراره و امعا باشد و اگر بول و براز سفيد نباشد و تقدم گزيدن حيـوان سـمي يـا خـوردن                          

يع در اعضاي باطني و التهاب و سرخي چهره و دواي قاتل حاد دريافت گردد يرقان سمي باشد و حدوث مغص و تقط

 اگر يرقان بعد دو سه روز با سوزش و كرب و            و ايضاً كرب و عطش و بخر دهن نيز بر خوردن دواي قتال گواهي دهد              

تـب بـا      خفقان و قي صفراوي پديد آيد از شرب سموم معدني با نباتي باشد و اگر به مجرد گزيدن جانوري يرقان بـي                     
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 كرب و تشنگي ظاهر شود و به روز دوم هالك كند از گزيدن جانور مردار باشد و اگر بعـد شـميدن                       غشي و خفقان و   

روائح سميه و حريفه يرقان با صداع و تب و هذيان و بيهوشي پديد آيد سبب يرقان همان باشد و اگر يرقان عـام بـا                          

م و احتباس بول و براز و بيهوشـي         تب صفراوي و كرب و شدت تشنگي و درد معده و قي زنگاري و كراثي و نفخ شك                 

و بوي بد آمدن از دهن و سقوط اشتها و سردي اطراف و سختي جگر به اندكي درد و بـه روز دوم نهايـت هفـتم بـه                   

هالكت انجامد و چون در اين مدت زنده ماند باشد كه به روز پنجم يا هفتم بثور سـرخ رنـگ مائـل بـه سـياهي يـا                             

اسـتعمال دواي     ا باشد كه ورم پس هر دو گوش ظـاهر شـود و در دو سـه روز بـي                   خارش بر همة بدن پديد آيد و بس       

منضج نضج يافته اندرون حلق بشكافد و ريم از حلق و هر دو گوش و بيني برآيد و همـان روز يـا در دو سـه روز بـه                              

شد كه از بيـرون و      هالك انجامد و اكثر به مجرد ظهور دوم عسرالبلع پديد آيد و در دو سه روز به هالكت رساند و با                    

يا اندرون دهن شكسته همان روز منجر به نملة زبان و مري گشته در يك دو پاس به مرگ كشد و از هر چـه قـسم                           

طعام و يا آب در دهن اندازند از بيني و سوراخي كه در ظاهر بود بيرون آيـد يرقـان وبـائي باشـد و اگـر از عالمـات                              

ام عالمات سدد و قلت نفع استعمال مفتحات از حقنه و غيره باشـد بلكـه                مذكوره هيچ يافته نشود و دوام يرقان و دو        

فرمايد كه اكثر طبيعـت    شيخ ميبدانكههيچ دوا سود ندهد سببش روئيدن گوشت يا ثولول در مجاري مذكوره باشد           

ن باشـد و    كننده بر دفع براز و كسي را كه يرقا          باشد به سبب احتباس صفراي لذاع آگاه        اصحاب يرقان اصفر قبض مي    

بگذارد و عالج نكند و مادة او تحليل نگردد بر آن خوف خطرست و بيشتري را از ايشان مرگ مفاجات به هم رسد و                        

بدترين اقسام يرقان كبدي آن است كه از ورم بود و او آن است كه بقراط ذكر كرده كه چون كبـد در يرقـان صـلب                           

االهـالك و در بـول صـاحب او شـبيه بـه               سمي ردي است سـريع    بود اين دليل ردي است و ايضاً گفته كه از يرقان ق           

كرسنه باشد و با آن عزز در شكم و تب و قشعريره ضعيف و ضعف در كالم بود و ايـن تـا روز چهـاردهم بكـشد و در             

اكثر يرقانات زرد و سياه كف بول رنگين بود و هرچند بول بيشتر رنگين باشد آن حادتر بود و بر سالمت كبد و قوت                        

و دفع كردن صفرا داللت كند و هرگاه سبب يرقان سدي برودت يا تقبض باشد بر آن احوال گذشته وحـال كـل                       آن  

بدن داللت كند و اگر سبب او خلط غليظ باشد تدبير سابق بر آن گواهي دهد و چـون مـدت بقـاي بـول سـفيد يـا                             
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 استسقا افتد بهر آنكه بر بودن سدد        كمرنگ با يرقان دوام نمايد آن بدترست و خوف در آن آن است كه صاحب او در                

و از برودت داللت كند و نبض در يرقان اصفر در اكثر احوال ضعيف بود بنابر ضعف كبد ليكن ضـعف شـديد نباشـد                         

بهر آنكه صفرا خفيف حارست و صلب بود به سبب شدت يبوست و سريع نبود زيرا كه قوت چندان قوي نيـست بـه                        

 كه نشان وقوع يرقان رنگيني كف بول است و          و گويند  بيشتر عرق زرد خارج شود       سبب رداءت مزاج و با يرقان اصفر      

در اكثر سياهي بول بر حدوث يرقان گواهي دهد و به قول بقراط حدوث يرقان در حميات حاده پـيش از روز هفـتم                        

ين از دفع طبيعـت     السابع گويند و ا     كه با وي طبيعت از خود نرم شود و اين را يرقان قبل              ردي و مهلك است مگر آن     

نباشد بلكه بر كثرت مادة صفراوي و عجز طبيعت داللت كند و ظهور يرقان در تب به روز هفتم يا نهم يا چهـاردهم                        

صـاحب  به شرط عدم صالبت شرسوف ايمن دليل خيرست و با اين تب ساكن شود و مريض راحت يابـد و بـه قـول                         

دفعةً حادث شود و اما حدوث انواع سائر يرقان انـدك انـدك              چون حدوث يرقان از سوءمزاج كبد و عروق باشد           كامل

 آنچه در يرقان زرد همه انواع سواي بحراني و سمي نافع و اسلم است ترك                و بدانند كه  بود و به مرور ايام زياده گردد        

 آب اغذية مسدود و مولد صفرا و مقوي حرارت غريبه است و ترك گوشت و  پيه و استعمال آبزنات مفـتح و جـالي و                    

عروق كاسني و مكوه و سرمقِ و شلجم و ترب و چقندر با سكنجبين نافع بلكه بقوالت مذكور به روغن گاؤ پخته بـه                        

نان خشكار خورانند و سكون در هواي خوش و نظر كردن در آب پرماهي و تربوز بريـده و خيـار و كـدو فـرو بـردن                            

ده و جالي و منضجه و ترياقات بارد و معتدل و تليـين             ماهي خرد زنده و خوردن اشربه و اغذية سرد و نرم و مفتح س             

الـصناعة در     و ادرار و تعريقات به تدريج و دفعات و تقويات جگر به مقويات معتدله و بارده مفيدست و به قـول شـيخ                      

عالج يرقان قصد دو امر نمايند يكي ازالة نفس يرقان بدانچـه تحليـل او از جلـد و از چـشم بـه ادويـة غـساله و بـه                               

وطات براي چشم و به ادوية مسهل مادة فاعل يرقان نمايد و دوم قطع سبب و آن يا اصالح مزاج است و يا تقويت                سع

قوت و يا تدبير ورم و يا تفتيح سدد و يا تنقيه به فصد باسليق يـا اسـليم يـا رگ زيرزبـان و اگـر ايـن ممكـن نبـود                                 

ع و يا استفراغ بـه اسـهال مـستفرع ممـد مـاده و               حجامت موضع جگر زير كتف راست يا تحت او در فضاي زير اضال            

اگرچه استفراغ ماده نكند و استفراغ به قي كه در هر يرقان نافع است و يا معالجة ضرر سم و تقديم قطع سبب اولـي    
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است بايد كه اول بدان مشغول شوند و به قول اطراوش چيزي مضرتر در يرقان مثل تمهل در عالج آن نيست چه در                       

گردد و پس بايد كه در معالجة اين مرض به زودي كوشـند و نخـستين                  ج صاحب آن دفعةً هالك مي     صورت عدم عال  

شود و بعد از آن معالجة نفـس يرقـان در             قطع سبب آن نمايند بالجمله اول عالج اقسام آن حسب سبب مسطور مي            

  تعليم جدا مذكور گردد

  عالج يرقان غلياني

اي كـه در      ثل آب انار ترش و ماءالشعير و غيره از ادويه و اغذيه و اضـمده              اگر از حرارت جگر باشد تبريد كبد به م        

عالج امراض جگر از سوءمزاج حار مذكور شد بايد كرد و ايضاً قرص زرشك صغير بـه آب كاسـني سـبز مـروق و آب                     

ي قرص  الثعلب سبز مروق و شربت بزوري و سكنجبين بزوري دهند كه در اكثر اقسام يرقان معمول است و گاه                    عنب

الثعلب هر واحـد چهـار        السوس عنب   مذكور سوده در شربت انار سرشته و گاهي شيرة خيارين شش ماشه شيرة اصل             

نيم تولـه عـوض آب        ماشه لعاب اسپغول يا اسپغول مسلم شش ماشه پاشيده و گلقند دو توله و سكنجبين ساده يك                

شـود و تبريـد آلـو بخـارا           سني ده توله كرده مـي     شود و وزن آب كا      الثعلب و شربت و سكنجبين بزوري داده مي         عنب

تمرهندي به عرق شاهتره ماليده سكنجبين ساده داخل كرده براي يرقان اسود نيز مفيد بعده تنقية بـدن از مـسهل                     

صفرا نمايند و يا عناب آلو بخارا گل سرخ سپستان شاهتره تخم كاسني مشمش در عرق نيلوفر عرق بيد ساده عـرق                      

 صاف نموده با سكنجبين بزوري بنوشند و بعد سه روز بهر تنقيه تمرهندي مغز فلـوس تـرنجبين                   شاهتره جوشانيده 

روغن بادام اضافه نمايند و روز تبريد شيرة تخم كاسني با سكنجبين ساده يا رب به بنوشند و اين شـربت نيـز نـافع                         

ك تخم كاسـني كوفتـه تخـم        يرقان و دافع حرارت جگر و مقوي آن است برادة صندل كشمش هر يك دو توله زرش                

خيارين كوفته هر يك يك توله گل سرخ دانة هيل هر يك دو درم قند سفيد نيم رطل شربت سازند و ايـن معجـون           

نيز مفيد حرارت جگر و در يرقان بعد مسهل مستعمل مغز تخم خيارين سه درم گل سرخ تخم كاسني زرشـك هـر                       

م آب نقوع تمرهندي چهار توله شـربت انـار شـيرين مـويز              يك چهار درم صندل سفيد سوده طباشير هر يك دو در          

منقي هر يك شش توله قند سفيد دو چند ادويه به دستور معجون سازند و اگر از حرارت زهره باشد تبديل مـزاج او                        
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الحموضة به آب كاسني و آب لبالب كنند و تنقية بدن  به اشربة باردة مطفيه مثل شربت آلو و انار و سكنجبين صادق

 صفرا به طبيخ هليلة زرد و شاهتره و افسنتين و آلو بخارا نمايند و شيرة تخم كاسني با سكنجبين و جز آنكـه بـه                          از

حرارت جگر نفع دارد استعمال كنند و اگر از حرارت جميع بدن و عروق باشد سواي تبريدات مذكوره و اسهال صفرا                     

ج به اشربة مبردة مذكوره و به اغذية مطفيه مثـل مـاهي             به مسهل آن اگر مناسب دانند فصد نمايند بعده تعديل مزا          

صخري مطبوخ به سركه و چوزة مرغ مطبوخ به آب غوره و انار ترش و مزورة ماش و كدو و تدهين به ادهان مرطبـه                         

الثعلب عرق  و دخول در آبزن مرطب نفع تمام دارد و نقوع بهدانه عناب گل خطمي بنفشه در عرق گاؤزبان عرق عنب

 شب تر كرده صبح خام ماليده و شيرة تخم كاسني و گاهي شيرة باديان گلقند و گاهي شربت بنفشه و گاهي                      باديان

سكنجبين و گاهي شربت بزوري داخل كرده پنج شش روز براي نضج داده مسهل از بيخ كاسني بنفشه تخم خطمي                    

 صـبح ماليـده و صـاف كـرده بـه            گل نيلوفر تخم كاسني گل سرخ گاؤزبان در آب كاسني سبز مروق شب تر كرده و               

الثعلـب    اضافة مغز خيارشنبر ترنجبين گلقند روغن بادام بدهند و در مسهل سوم ريونـد خطـائي مـويز منقـي عنـب                     

نيم   خيارين كوفته افزاينده بعده تبريدات معمولي داده اين معجون يرقان بدهند گشنيز مقشر سه درم گل سرخ يك                 

 شربت سيب بسرشند شربتي يك مثقال با ده درم شربت سـيب و ايـن تـدبير                  درم طباشير يك درم كوفته بيخته به      

 از شدت حرارت هوا باشـد تبريـد هـواي مـسكن نماينـد و آب                 و اگر براي يرقان مزاج حار با حمي خفيف مفيدست         

رمانيـه و   فواكه بارد مثل آب انار و سيب و خربزة هندي و ماءالقرع و ماءالخيار بنوشانند و اغذية باردة حامـضه مثـل                       

هـا و اكـل       نويـسند كـه اگـر يرقـان از حـرارت كبـد و رگ                 بعض متأخرين مي   اقوال اطبا ريباسيه و كشكيه بخورانند     

االستحالة باشد اول فصد باسليق و يا ابطي گشايند و خـون وافـر گيرنـد بعـده شـيرة كاسـني شـيرة                          چيزهاي سريع 

چهار توله بنوشند و اگر از فـصد مـانعي باشـد حجامـت              خيارين هر يك نه ماشه آلو بخارا پنج عدد سكنجبين ساده            

فروسوي كتف قريب به جگر با شرط كنند و باقي تدبير از عالج سوءمزاج حار بادي كبد جويند و در سـوءمزاج حـار                        

الثعلب  همه بدن بعد فصد به اسليق اسهال صفرا به مطبوخ هليلة زرد و يا فواكه يا خيارشنبر در مروق كاسني و عنب           

نيده به كرات و مرات نمايند و به فاصلة يك هفته ماءالجبن از شير بز يـا مـيش بـا سـفوف پوسـت هليلـة زرد            جوشا
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وكابلي و برگ بنفشه هر يك هفت درم تخم كاسني شاهتره هر يك سه درم تخم كشوث افسنتين هر يـك دو نـيم                        

قـدر سـه درم و شـربت شـاهترة          درم زرشك سقمونياي مشوي هر يك پنج درم نمك طعام دو درم كوفته بيخته به                

مدبر شاه ارزاني ميداده باشند و پس از انفراغ ماءالجبن رگ اسيلم زدن و قرص زرشـك و طباشـير ملـين در شـيرة                         

دهد غذا مزورة بنوماش و كدو يا اسفاناخ دهنـد بـه              صندل ترش سرشته با عرق فواكه و زرشك دادن صحت كلي مي           

 و اگر يرقان از خوردن و نوشيدن اشياي حاره افتد اول سكنجبين سـاده بـه                 شود  او برگ ترب و اين نوع كمتر به مي        

گـرم    نـيم تولـه سـوده انداختـه نـيم           نيم پاؤ آب شيرين نيم آثار داخل كرده نمك طعـام يـك              پنج توله در گالب يك    

ج تولـه   نوشانيده قي كنند به كرات و مرات بعده سكنجبين ليموني چهار توله در گالب و عـرق كاسـني و مكـوه پـن                       

داخل كرده بنوشانند و غذا بنوماش مسلم به برگ گشنيز سبز پخته به نان خشكار و اچارآملـه كـه در مقطـر باشـد                         

بدهند و به جاي آب عرق كاسني و گالب برابر و مقطر چهارم حقنه بنوشانند و اگر حـرارت زيـاده محـسوس شـود                         

 سه چهار روز و اگر صحت حاصل نشود شيرة گل بنفشه            شيرجات بز در بارده كه به كرات ذكر يافته استعمال نمايند          

و گل سرخ هر يك يك توله خيارشنبر هفت توله ترنجبين نه توله تمرهندي شش توله آلو بخارا پانزده عـدد شـربت                  

ورد مكرر سناي علويخان چهار توله روغن بادام هفت ماشه و يا مطبوخ شاهتره و افسنتين كـه در آن كـشوث باشـد     

د و بعده بنابر تقويت قرص زرشك يا طباشير ملين سه ماشه در شربت بزوري بـارد يـك تولـه ليـسانيده                       تنقيه نماين 

شربت نيلوفر چهار توله در گالب و عرق زرشك هر يك پنج توله بدهند و غـذا قليـة زردكـي كـه بـه زرشـك و آب                             

زاج سوداويت باشد و از مسهالت      ليمون كاغذي ترش كرده باشند با نان دهند و اگر از كثرت شرب شراب بود و در م                 

و مدرات وماءالجبن و غيره فائده معتديه نشود و بعد هفته عشره باز يرقان و تب عود كند شـب يمـاني بلـوري يـك                          

ماشه طباشير الجورد مغسول هر يك دو ماشه سوده در يك عدد موز پخته از كارد چهار پاره نموده به عرق كبوتر و                       

 بيخته و ورق طال يك عدد پيچده بخورند و شربت زردك و تنبول علويخان هـر يـك                   بيدمشك آغشته ادوية مذكوره   

دو توله در عرق كاوي نه توله بنوشند و غذا پالؤ انناس و انبه پالؤ يا باالئي جغرات گاؤي و مهلبـة اننـاس و خيـار و                            

آب كيري انبه و يـا ليمـون        كدو و قلية زردكي و شلجمي به نان خشكار دهند و شب يماني و طباشير برابر سوده در                   
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چنين در شب و تا چهل روز همين          كاغذي آميخته به ميل زرد روزي هفت هشت مرتبه در هر دو چشم كشند و هم               

دوا و غذا به كار برند و اگر شراب ترك نكند آن را با سوم حصه عرق بيدمشك ممـزوج اسـتعمال نمايـد كـه از ايـن                          

 نوشته كه اگر يرقان از سوءمزاج حـار كبـد و كثـرت توليـد آن صـفرا را      مسيحيشود و     تدبير دورة يرقان موقوف مي    

الـسوس و بـيخ       باشد تنقيه به مطبوخ هليلة زرد و شاهتره و افسنتين و آلو بخارا و تمرهندي و حشيش غافث و اصل                   

مـك هنـدي    كاسني و مويز منقي و غاريقون و ايارج و نمك نمايند و نوشيدن ماءالجبن و سكنجبين و هليلة زرد و ن                    

كند بعد از آن مدرات بول و معدالت كبد استعمال كنند واگر در اين جا تب باشد اسهال به آب لبالب                       اين را نفع مي   

و بنفشه و آب آلو بخارا و تمرهندي و ترنجبين نمايند و اگر تب نباشد به هليله و شـاهتره و افـسنتين و غـاريقون و                           

 سوءمزاج حار كبد باشد ماءالشعير به سكنجبين و ماءالقرع به آب كاسني و              صبر سقمونيا و ايضاً كسي را كه يرقان از        

كند و كذلك بچة مرغ و دراج مطبوخ به ترشي ترنج يـا آب غـوره                  سمك رضراضي مطبوخ به سركه و كرفس نفع مي        

در مراره به فرمايد يرقان كه سببش سوءمزاج حار در كبد يا در بدن يا   مي شيخيا به آب انار ترش به قدري كرفس و          

سببي از اسباب غيرمشروب و ماكول يا از اين هر دو باشد عالجش اين اسـت كـه اگـر در اينجـا امـتالي دمـوي يـا                             

صفراوي بود اول استفراغ آنها بايد كرد اما براي خون به فصد مثل باسليق و اما بهر صفرا به اسـهال از مثـل هليلـه و         

ه به مسهالت صفرا و انواع ماءالجبن مقوي به هليلـه و سـقمونيا و ماننـد    شاهتره و به مثل سقمونيا در رائب و بالجمل  

آن و اين نسخه ماءالجبن نيكوست بگيرند شير بز سه رطل و قرطم يك كف كوفته ساعتي در شير بمالند بعده صاف                 

نمك هندي  كرده شير را بگذارند تا منعقد گردد بعد از آن جنبيت صاف كرده آب آن بگيرند و قدري شكر و عسل و                       

تر خواهند سقمونيا يك دانگ در آن اضافه كنند و به قدر احتمال مـريض تـا سـه روز                      دو درم داخل كنند و اگر قوي      

بدهند و از آنچه جامع تنقية يرقان به اسهال ماده بود اينست كه بگيرند آب برگ ترب يك اوقيه و خيارشنبر هفـت                       

يك دانگ و اين براي يرقاني كه با ورم حار كبـد يـا مجـاري و                 درم و تخم قطف يك درم و صبر يك دانگ و زعفران             

تب باشد نيز خوب است و غذا مثل ماءالشعير و بقول باشد و اگر تب نباشد و قوت قوي بـود و ايـن دليـل عـدم ورم                             

آنهـا و خـصوصاً آب        هـاي فواكـه و عـصارات          آب  است پس التهابي باشد مصوصات و قريص ماهي و قرص گاؤ و بره و               
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رين بر نهار و سكباج گاؤ و سكباج ماهي و عصارات بقول بارد دهند و اگرچه اكثر از اين از اغذيه است لـيكن آن را          انا

تر ادوية اين باب در نفع و اصالح مزا ج است و از عالجات مثل اين حال آب برگ ترب و آب برگ توت                          خاصيت قوي 

شود و كذلك اگر التهاب در مراره باشـد و            ن كرده مي  مساوي وزن سي درم نوشيدن است كه اين نيز فصد نفس يرقا           

كند به اندك سركه جوشانيده بنوشند يا عصاره افسنتين به آب سرد و گاهي خـوردن نـان                    ايشان را شير خر نفع مي     

بخشد و اين غسل مراره و ازالة عفونت آن و تغليظ چيزي كـه   فطير و نمك و جريش كاسني بسيار هفت روز نفع مي    

كند و اين لسان را اجازت شراب ندهند مگر ممزوج كثيرالمزاج و از لحم نيـز متعـرض نـشوند مگـر                         مي در وي است  

آنچه خفيف از لحوم باشد و به شورباي لحم طيور و سركه و هر كه را يرقان از سبب حار باشد بايـد كـه بيخـوابي و                            

يد كبد و مثانـه و مـراره تبريـد عـروق            غضب و حركت بسيار و حمام ترك نمايد و اگر حرارت در همة بدن باشد تبر               

گرم كه در آن ادوية بارد رطب جوشانيده باشند اسـتعمال كننـد و امـا آب                   كند و خصوصاً هرگاه استحمام به آب نيم       

سرد بالفعل كه در آن قواي ادوية مقبضه باشد منع تحلل يرقان كند و گاهي در عالج كبد و مـرارة ضـمادات بـر آن                          

 جمله است قرص مؤلف از مغز تخم خيار و تخم كاسني و تخم               خورانند و از آن     اهي اقراص مي  كنند و گ    استعمال مي 

كاهو و مغز تخم كدو و صندل و طباشير و گل سرخ مساوي و بر هر درم از آن قيراط كافور آميختـه قـرص سـاخته                           

 تا آنكه بـرودت او در بـاطن   بخورند و منفعت تضميد كبد و قريب آن به عصارات مبرده بر برف و به صندلين و كافور            

 گويـد كـه   و صاحب كامـل گرداند  محسوس گردد و تجربه كرده شده و آن ازالة يرقان و بول را سفيد در يك روز مي            

هرگاه يرقان سبب حرارت جگر عارض شود بايد كه قرص طباشير ملين به آب كاسـني و كـشوث و سـكنجبين هـر                        

ر تدابير از ادويه و اغذيـه كـه در بـاب سـوءمزاج حـار كبـد ذكـر كـردم                      واحد اوقيه بعد از فصد باسليق بدهند و سائ        

استعمال نمايند و اگر حرارت اشتداد كند ماءالشعير و ترنجبين و نيم درم طباشـير بدهنـد و اگـر آب كاسـني و آب                         

بنـد و   نيم درم بدهند بدين نفـع يا        درم تخم سرمج يك     كشوث هر واحد پانزده درم به سكنجبين ده درم طباشير نيم          

چون با يرقان تب نباشد ماءالجبن به سكنجبين ساخته با اين سفوف بدهند پوست هليلة زرد ده درم طبا شير يـك                      

درم صبر سقوطري نيم درم سقمونيا ربع درم باريك سائيده سه درم بخورند و دوغ گاؤ به انـدك طباشـير يـا قـرص                         
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سرخ پنج درم طباشير لك مغسول هـر واحـد دو درم            طباشير دادن سودمند است و اين قرص نيز بدهند بگيرند گل            

مغز تخم خيار مغز تخم بادرنگ مغز تخم كدو هر واحد چهار دهم عصارة غافث و افسنتين هر واحد يـك درم تخـم                        

كاسني و كشوث و تخم سرمج و زرشك هر واحد سه درم باريك سائيده هر قرص به وزن يك مثقـال سـازند و يـك                          

لثعلب و سكنجبين هر واحد به قـدر حاجـت بخورنـد و بـه صـندل و كـافور و گـالب و                        ا  قرص به آب كاسني و عنب     

قيروطي بر برف سرد كرده و سائر آنچه در سوءمزاج حار كبد گذشت بر جگر ضماد نمايند و هرگـاه يرقـان از قبيـل                         

ين يـا آب    استحالة اخالط به صفرا حادث شود اسهال به مطبوخ مقوي به سـقمونيا و شـربت ورد مكـرر بـه سـكنجب                      

درم غاريقون يك درم سقمونيا يك دانگ حب سـاخته بدهنـد        لبالب به شكر و سقمونيا و شكر نمايند و اگر صبر نيم           

نفع بخشد و بعد از آن قرص طباشير ملين به سكنجبين و آب كاسني و كشوث بدهند و اگر معذلك ذائقة دهن تلخ                       

اي كه مذكور شـد بدهنـد و بـه     مانند آن قي كنند و ادويه باشد به سكنجبين و آب گرم و آب سرمج و تخم خربزه و              

اغذية مبردة مطفيه غذا سازند و ماءالجبن به سكنجبين ساخته با اين سفوف بدهند هليلة زرد ده درم سقمونيا نـيم                     

درم تخم سرمج و لك منقي هر واحد سه درم باريك ساخته از دو درم تا سه درم بخورند و اين دوا نيز يرقان حادث                         

از استحالة اخالط به سوي صفرا را نافع است ريوند چيني عصارة غافـث و افـسنتين رومـي هـر واحـد چهـار دانـگ                           

نويسند كه در      مي ايالقي و   جرجانيسقمونيا يك دانگ باريك سائيده به آب لبالب يا به آب قطف مع شكر بخورند و                 

ب انار ترش و شـيرين و آب كاسـني و آب خربـزة              يرقان اصفر كه از حرارت جگر و عروق آن باشد اشربة بارد چون آ             

هندي و ماءالقرع و ماءالخيار با سكنجبين يا جالب و ماءالشعير كه تخم كاسني در آن پخته باشند و پوسـت جـو بـا                 

شكر سرد كرده بدهند و پوست را اول چند بار به آب گرم بشويند پس سرد كنند و اگـر ايـن تـدابير كفايـت نكنـد                            

و قرص انبرباريس و اين سكنجبين بزوري كه براي دوستي ساختم بگيرنـد بـرگ كاسـني تـر يـا                     قرص كافور دهند    

خشك سي درم تخم كاسني و بيخ او هر يك ده درم افسنتين غافث هر يك هفت درم ريوند چيني سه درم همـه را          

شكر داخـل كـرده بـه       در آب و سركه هر يك صد درم شب تر كرده بجوشانند تا به نيم باز آيد صاف نموده يك آثار                      

قوام آرند و اگر طبع قبض باشد به طبيخ تمرهندي و بنفشه و آلـو بخـارا و خيارشـنبر نـرم كننـد و اضـمده كـه از                              
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صندلين و گل سرخ و كافور و گالب سازند بر جگر نهند و اگر ضماد برگ خرفه و برگ خطمي و آرد جو و طحلب و                          

ا باشد و غذا سركه به زيت و شكر و اندك گشنيز تر و برگ كاهو                گل سرخ و صندل و گالب و اندكي سركه سازند رو          

و كاسني با سركه و مصوص از گوشت بزغاله و چوزة مرغ به آب غوره و مغز خيار و بادرنگ با سركه و برگ كـاهو بـا                            

د فـصد  نان بخورند و اگر يرقان از كثرت تناول اغذيه و اشربة حار مولد صـفرا باشـد آن را صـفرا در جگـر بـسيار بـو                  

باسليق ايمن يا اسليم از دست راست گشايند و حجامت كردن فروسوي كتف كه نزديك جگر است نافع بـود و اگـر                       

فروسوي جگر قريب اضالع خلف محجمه نهند صواب باشد و مسهل به طبيخ تمرهندي و آلو و بنفشه دهنـد و اگـر                       

ند صواب باشد و اشربة مذكوره همه سـودمند         الثعلب و آب لبالب حل كرده بده        خيارشنبر به آب كاسني و آب عنب      

بود و اگر ماده رقيق باشد طبيخ هليلة زرد كه در آن افسنتين و تخم كاسني و بـيخ او و تخـم كـشوث و آلوبخـارا و                             

تر بود در مطبوخ غاريقون و شـاهتره و غافـث زيـاده كننـد و                  السوس باشد و اگر ماده غليظ       تمرهندي و عناب و اصل    

 و سقمونيا افزايند و بسيار باشد كه به آب لبالب و شكر و اندكي سقمونيا قوت دهند كفايت بـود                     اندكي نمك هندي  

و در ماءالشعير بيخ كاسني بيخ كرفس و بيخ باديان بپزند و اگر تب نباشد ماءالجبن بـا سـفوف هليلـه كـه در قـول                           

 است و غذا آنچه مـذكور شـد         صاحب كامل گذشت بدهند و حب صبر كه در قول مذكور مسطور شد نيز منقي جگر               

بدهند و اگر يرقان از حرارت همه بدن باشد به اشربه و اغذية كه مذكور شد تعديل مزاج نماينـد و تـدبير مرطـب و                          

ماءالشعير كه سرطان در آن پخته باشند و ماءالقرع و آب هندوانه و لعاب اسپغول با جـالب يـا آب انـارين اسـتعمال                         

بود و چون از آبزن بيرون آيند روغن نيلوفر و روغن بنفشه بمالند و اگر ماده باشـد بـه                    كنند و حمام و آبزن سودمند       

 گويد كه اگر از سوءمزاج حار در كبد باشد هر صبح جـالب از تخـم                 مصنف حاوي صغير  ادوية مذكوره تنقيه كنند و      

رم بنوشند و غذا ماءالشعير     كاسني سه درم آلوبخارا ده عدد تمرهندي ده درم و شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده د                 

و تليين طبيعت به مطبوخ فواكه با شيرخشت و تـرنجيين هـر واحـد ده درم و يـا آب نقـوع مـشمش سـه اوقيـه و                              

ترنجبين ده درم و يا با اين مطبوخ هليله نمايند سناي مكي پوست هليلة زرد پوست هليلة كابلي هر واحد پـنج درم               

 سياه و عناب هر واحد بيست عدد بنفشه نيلوفر هر واحـد چهـار درم تخـم                  گل سرخ هفت درم آلوبخارا سي عدد آلو       
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كاسني سه درم تمرهندي ده درم شاهتره رطب باقه و اگر رطب نباشد تخم او سه درم در سه رطل آب بجوشانند تا                       

نقية نـام   يك رطل بماند مغز خيارشنبر پانزده درم و پرسياوشان سه درم و ترنجبين ده درم و صبح بنوشند و چون ت                    

حاصل شود تبديل مزاج جگر نمايند به نوشيدن هر صبح سكنجبين ده درم و شيرة تخم خرفه چهـل درم و يـا آب                        

هندوانه سه اوقيه و قرص طباشير ملين يك مثقال و غذا مزورة عدس و مغز بادام و يا از آلو جبلي يـا تمرهنـدي يـا                           

د و يا غذا ماش به كدو رطب دهند و اگر با آن تب نباشـد                زرشك به چوزة مرغ و انار ميخوش يا ترش امتصاص نماين          

ماءالجبن به سكنجبين ساده ساخته بنوشند و غذا به مزورة زرشك سازند و اگر يرقان از سوءمزاج حـار مـراره باشـد                       

تبريد كبد و تبديل مزاج آن به شرب جالب هر صبح از تخم كاسني سه درم وغير آن كه مذكور شد بايدكرد و غـذا                         

الشعير دهند و تنقية بدن از صفرا به آب آلوبخارا وتمرهندي و نقوع مشمش يا مطبوخ فواكه نمايند و اگـر يرقـان           ماء

از حرارت جميع بدن باشد به سبب خوردن اغذية حريفه يا چرب شيرين يا كثرت تعب و شـدت مقاسـات اسـتفراغ                       

لـه نماينـد بعـده آب هندوانـه سـه اوقيـه و        صفرا از جميع بدن به مطبوخ فواكه يا نقوع مشمش يـا بـه مطبـوخ هلي                

سكنجبين ده درم بنوشند و غذا ماءالشعير اگر تب باشد و اگر با وي تب نباشد غذا مزورة زرشك به كدو تر دهنـد و                         

يا دوغ گاؤ سه اوقيه با نيم درم طباشير يا قرص طباشير ملين يك مثقال و سكنجبين ساده ده درم در آب سرد حل                        

گر يرقان از شدت حرارت صيف باشد دوغ به برف بنوشند و در مسكن بارد و زير بادكش مبلـول بـه                      كرده بنوشند و ا   

گالب بنشينند و لباس كتان بپوشند و نقوع مشمش و آب فواكه بياشامند و گرد او خيار و كاهو و برگ بيـد نهنـد و                          

نكـه ابـتالع آن را در ازالـة يرقـان           خيار و كاهو و كاسني رطب با سركه بخورند و ماهي خرد زنـده بلـع كننـد بهـر آ                    

خاصيت است و دوغ گاؤ بر بدن بريزند و نشوق سركة كهنه به گالب نفع كند و غذا سكباج يا مضيره يا زرشـكيه بـه               

 گويد كه اگر سبب او سوءمزاج حار كبد باشد هر صباح شـربت از سـكنجبين                 الدوله و امين مغز بادام و كدو تر دهند       

ين يا به آب كاسني يا شربت تمرهندي يا شربت آلو بنوشانند و تليين طبيعت به شيرخشت                 ساده به شيرة تخم خيار    

و ترنجبين و شربت ورد مكرر و تمرهندي و ريوند و امثال آن و كذا آب انارين به شحم افشرده به شيرخشت و نقوع                        

ر به مغز بادام بريان و ماش به مغز مشمش و ماءالفواكه و آب هندوانه و آب شاهتره و ماءالجبن نمايند و غذا ماءالشعي



261 

 

بادام مع جرادة كدو دهند و اگر به آن سرفه باشد شربت نيلوفر و بنفشه يا شربت دينار بدهنـد و اسـهال بـه فلـوس                           

خيارشنبر و پرسياوشان و ترنجبين و خميرة بنفشه نمايند و از اقراص نافعة او را قرص طباشـير ملـين اسـت و اگـر                         

مراره باشد شربت تمرهندي و شربت آلو و سكنجبين ساده و غذا ماءالشعير به مغز بادام دهند                 سبب او سوءمزاج حار     

و ترك اغذية مولد صفرا كنند و اگر سبب او حرارت جميع بدن باشد سكنجبين ساده به آب كاسني مروق بدهنـد و                       

د كـه عـالج يرقـان تـابع         نويـس    مـي  و ابوالحـسن  استفراغ صفرا به اشياي كه در قول مصنف حاوي گذشت بايد كـرد              

سوءمزاج كبد حاد به شرب ماءالشعير و نوشيدن سكنجبين معمول از تخم كاسني به گالب و استعمال آب آلوبخارا و 

آب تمرهندي به جالب و شرب آب انار ميخوش نمايند و اگر مرض از اين زائل نشود قرص كافور به سكنجبين يا به                       

شانند و تبريد كبد به صندل و گالب كنند و به مزورة آب انـار يـا آب غـوره                    آب انار ميخوش بدهند و آب كاسني بنو       

غذا سازند و چون اصالح يابد به خوردن چوزة مرغ مطبوخ به سـركه و كاسـني اجـازت دهنـد و عـالج يرقـان تـابع                            

د و  سخونت اخالط به اسهال از شربت درد و خون قرص طباشير به سكنجبين و كذا ماءالجبن بـه سـكنجبين نماينـ                     

هنگام اصالح به اغذية مبرده غذا سازند و از اغذية مسخنه حذر كنند و عالج يرقان تابع سوءمزاج مرارة حار به شرب                      

ماءالشعير و خوردن آب عناب به سكنجبين و استعمال لعابات به جالب نمايند و اگر طبع قبض بود به شربت بنفشه                     

 گويـد كـه آنچـه از گرمـي بـود      و مؤلف خالصهآب حصرم سازند  حركت دهند و غذا چوزة مرغ معمول به آب انار يا            

الثعلـب بـه مغـز        فصد و اسهال به طبيخ هليله يا آب انارين با پوست هليلة زرد و تخم كاسني و تخم كشوث و عنـب                     

فلوس و ترنجبين و شيرخشت نمايند و شيرة تخم خرفه با سكنجبين و آب انارين با شربت بنفشه و آب هندوانـه بـا                        

ير و شربت انار بدهند و اگر تب باشد در تبريد بيفزايند و به ماءالشعير غذا سازند و آب كاسـني و آب شـاهترة                         طباش

االثر است و اگر پرسياوشان جوشانيده صاف نموده با سكنجبين دهند فائـده               مروق با سكنجبين يا مغز فلوس عجيب      

نمايند سخت سودمند است به نوعي كـه در قـول شـيخ    جا كه تب نباشد اگر به ماءالجبن تليين طبع    تمام كند و آن   

گذشت و اين سفوف با ماءالجبن به غايت سودمند بود پوست هليلة زرد و گل بنفشه هر كدام پنج درم تخم كاسـني                

تخم كشوث شاهتره گل سرخ عصارة افسنتين هر كدام دو درم تخم سرمق دو درم محمودة مشوي يك درم همـه را                      
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از آن با ماءالجبن و شكر و نمك هندي استعمال نمايند و آنچه به سـبب حـرارت جميـع بـدن                      كوفته بيخته دو درم     

باشد اسهال صفرا به مطبوخ فواكه با سقمونيا و خيارشنبر و هليلة زرد و سناي مكي نمايند بعد از آن تعديل مزاج به                       

 و غليان آن اين است كه در زمان         اغذيه و اشربة مطفيه كنند و طبري نوشته كه عالج يرقان حادث از سخونت صفرا              

صيف و وقت طلوع كلب جبار استفراغ نبايد كرد ليكن تسكين اخالط به ماءالشعير و آب انار و تخم خرقه و مانند آن 

نمايند و از غذا به حصرميات مبرده و خليات متخذ به انبرباريس و حماض اترج و حماض خراساني و كاسني و كاهو                      

المساكين است كه ديسقوريدوس      م نمايند و بهترين اشيا به اين علت به قلة معروف به جبل            مسلوق و غيرمسلوق لزو   

آن را نوعي از طرخشقوق نوشته چون آن را در آب جوشانيده در دوغ تازه و شير بز داخل كرده بخورنـد و امـا شـير                           

كرد و ميـان      اين نوع از اغذيه مي    گاؤميش و شير ميش و شير شتر البته صالحيت ندارد و ابوماهر را ديدم كه مقابله                 

نمود و امر به طبخ چوزة مرغ در آن و نوشيدن شورباي آن و نوشيدن سركه كـه                    بياض موافق اصل و سركه جمع مي      

گـردد و روفـس كبيـر     ها را با صغار رضراضي جوشانيده باشند و انكباب بر آن و خوردن از آن ماهي مـي                در آن ماهي  

اند آن    گفت كه آنچه قدما امر به بلع ماهي نموده           مي ابوماهرخرد رضراضي زنده نافع و      ذكر كرده كه فرو بردن ماهي       

باشد و اين خاصيت در اين نوع ماهي است و اما سائر سـموك در ايـن علـت البتـه نفـع                         نوعي است كه در خليج مي     

ـ                        نمي وع بـه ايـن سـفوف عـالج         كند و من عالج به بلع هار با صغار نمودم و از آن نجاح حاصل شد و گاهي در ايـن ن

كنند طباشير تخم حماض تخم خرفه هر واحد دو درم عصارة زرشك ده درم سرطان نهري خشك كرده پنج و از                       مي

كنند نوشيدن آب كاسني به سكنجبين اسـت و حـضري و حمـاز هـر دو مطبـوخ در                      آنچه معالجة اين نوع بدان مي     

وت قوي باشد فصد را باسليق كنند و اين شربت بنوشـند پوسـت              ماءالشعير نافع اين نوع است و اگر زمانه موافق و ق          

هليلة زرد پانزده درم تمرهندي از ليف و تخم پاك كرده سي درم آلوبخارا عناب هـر واحـدي عـدد بلـسان اهـوازي                         

گشنيز خشك بنفشه هر واحد يك كف گل سرخ تخم كاسني تخم كشوث هر واحد سه درم به دستور مطبوخ مهـرا                      

 درم از آن صاف كرده بيست درم سكنجبين و سقمونياي مشوي يك دانگ فضه يـا زيـاده اگـر قـوت                       بپزند بعده صد  

متحمل باشد داخل كرده بعد سرد شدن بنوشند و كسي كه اين شربت را نوشيده و او را يرقان از اين نوع بود چنـد                         
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پس اختالط و خـوردن شـيريني       مجلس اسهال شد و يرقان كم گرديد و هرگاه دو اتمام شد يرقان زائل گرديد بعده                 

گردانـد    عود كرد و باز اعاده اين شربت نمود و بار ديگر زائل شد و گاهي استعمال اين شربت از سائر معالجه غني مي                      

كنند چون وقت استفراغ نباشد       كند و از آنچه مداواي اين نوع بدان مي          و گاهي اين نوع را شرب ماءالشعير كفايت مي        

عناب و آلوبخارا هر يك پنجاه عدد كشوث كف كبير تخم كاسني يـك كـف جـو مقـشر نـيم                      اين نقوع است بگيرند     

الثعلب يـك كـف گـل سـرخ كبيـر عـساليج و                كوفته دو كف برگ كاسني صحرائي خشك كرده يك كف برگ عنب           

كه اخالف او باقه كبيره مويز منقي سفيد دو كف همه را در ظرف چيني كرده چندان آب كاسني مروق بر آن ريزند                       

بپوشد و يك روز در آفتاب گذارند و هر روز از آن يك قدح به وزن ده درم سكنجبين معمول از پوست بـيخ كاسـني             

كننـد نوشـيدن      كه معالجه بدان از خـارج مـي         بنوشند كه اين تعديل طبيعت و تسكين ثوران صفرا نمايد و از چيزي            

س و خالف داشتن و تعديل مجلس خوب كردن و          قميص مصندل و مكفر است و پيش او فواكه خوشبو و حوالي او آ             

ها مدام    اگر عادت دخول خيش باشد در آن منع نكنند و اگر در اين نوع صداع ملتهب ظاهر گردد امر به ماليدن پاي                     

نمايند و گالب صدوسي درم و سركه سي درم و روغن گل خالص پانزده درم در شيشه جمع كرده و حركت دهند تا                       

االي برف گذارند پس پارچه بدان تر كرده بر سر گذارند كه مزاج دماغ را گالب قوي و سـركه                    سفيد گردد و شيشه ب    

تبريد كند و روغن گل ردع ابخرة صفراوي از سر نمايد پس صداع به سرعت زائل گردد و اصالح مزاج دماغ حار كند                       

اول است و فرق بينهما قلت صفرا و غليان          او گويد يرقان كه از امتالي كبد و مراره از صفرا باشد قريب به نوع                 و ايضاً 

آن در نوع اول و كثرت صفرا به غيرغليان در اين نوع است و اگر اين با وجود كثرت آن غليان نمايد به اضـطرار قـي                           

عظيم و اسهال عظيم حادث كند و از امارت اين نوع است كه همه بدن و طبقات چشم زرد گردد و حتي كه اگر بـر                          

 بمالند مثل رنگ زعفران زرد شود و گاهي با اين تب صفراوي حادث شود و كذلك نوع اول گـاهي                     بدن خرقه يا پنبه   

با تب و التهاب باشد و عالج اين عالج نوع اول است به عينه و فرق ميان هر دو عالج ايـن اسـت كـه آن از صـفراي                              

 و در اين كـه از صـفراي بـسيار           اندك بود قلب جوهر و تسكين آن ممكن است و گاهي در آن از اسهال استغنا باشد                

بود و قلب و تسكين آن به سبب كثرت او ممكن نيست پس در عالج اين اسـهال بـه شـربتي كـه در نـوع اول ذكـر                         
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نمودم زياده كنند و فصد باسليق نمايند اگر قوت متحمل و زمانه وقت مساعد باشد و اگر قوت متوسط بود و طبيـب                       

شانند صبر سقوطري خالص پنجاه درم در دو رطل آب كاسني مروق تر كرده              را خوف سقوط قوف باشد اين نقوع بنو       

المخزن ناميده مرتب سازند بگيرند گل بنفـشه ده درم            در آفتاب گذارند بعده اين شربت كه روفس ذكر كرده و حفظ           

خـم  الثعلـب پـنج درم تخـم كـشوث ت           و گل نيلوفر و گل سرخ و عصاءالراعي مثل او برگ خالف پنج درم برگ عنـب                

كاسني هر واحد چهار درم همه را در گالب بجوشانند تا مهرا شود بعده صاف كرده آب او بگذارند تا سـاكن و صـاف                         

گردد بعده بر آن شكر طبرزد انداخته به قوام آرند و هر روز بيست درم از اين شربت با پنج درم نقـوع صـبر مـذكور                           

اند و نزد من مضايقه نيست و به اين طريق استفراغ صفرا              هبنوشند و بعضي اطبا در اين شربت برگ لبالب داخل كرد          

و تقليل آن كند و شرب ماءالشعير به سكنجبين ساده و شرب ربوب فواكه شيرين مثـل سـيب و انـار و حـصرم الزم            

گيرند و ربوب ساده البته ننوشند و غذا اگر تب نباشد كاسني بري مسلوق به زيت تازه و كاسني و كاهو بـه سـركه و                     

وث رطب همه مسلوق و بچة مرغ مطبوخ به آب غوره دهند و اگر تب نباشد در خوردن سكباج لحم جدي صـاف                       كش

  از چربي باك نيست واين را اثر عظيم است براي يرقان و ماهي رضراضي زنده بر خالف آنكه در نوع اول مذكور شد

  عالج يرقان سدي

مفتحات بارد مثل تخم خيارين و زرشك و و تخم خرفه           مفتحات بارد و حار ومنقيات حسب حاجت به كار برند و            

و تخم كاسني و آب برگ آن و سكنجبين است و مفتحات حار مثل پرسياوشان و افسنتين و شاهتره و تخم او و فوه                        

و آب ترب و آب كرنب و آب پودينه و خراطين خشك و زهرة خرس است و اما منقيات مثل سرمق و تخم آن و آلـو                           

يلة زرد و مغز خيارشنبر  و ماءالجبن و ريوند است اگر ماده رقيق باشد و غاريقون و صبر و سقمونيا                     و تمرهندي و هل   

اگر غليظ باشد بالجمله اگر از سدة جگر باشد هر چه در عالج سدد كبد مذكور شد به كار برند و ايضاً اگـر سـده در                           

 تخم كاسني و تخم خيـارين و سـكنجبين          محدب جگر بود تفتيح آن به شيرة باديان و تخم كرفس و تخم كشوت و              

مجراي مابين كبد و مراره باشد تنقية بدن به مسهل مناسب مزاج نمايند و بعد از آن دواءاللك و و اگر از سدة بدهند 

قرص ريوند و امثال آن مدرات دهند و اگر قوت قوي باشد اول فصد باسليق بگشايند و ايضاً بعـد تنقيـه بـه مطبـوخ                          



265 

 

الثعلب و سكنجبين و اگر حرارت نبود بـه           سقمونيا تفتيح سده اگر حرارت باشد به آب كاسني و عنب          فواكه مقوي به    

آب كرنب و كرفس و باديان و سكنجبين بزوري حار و مانند آن كنند و هر چه در سدة جگر گذشت به عمل آرنـد و                          

و مطبوخ كرفس نيـز مفيـد       سفوف كبريت و شربت راوند و قرص غافث و قرص ابدي در يرقان سدي مجرب است و                  

 از سدة مجري مابين مراره و امعا باشد عالجش به عينه عالج سدة مجري مابين كبد و مراره تفتيح سده است به                       اگر

باشـد و   تر از اول به سـبب بعـد مكـان سـده مـي               حسب حرارت و برودت مزاج ليكن در اين جا احتياج به ادويه قوي            

يفزايند و در سـدة ايـن هـر دو مجـري نوشـيدن آب كرنـب كـه در آن فلـوس         استعمال حقنة حاده بر تدبير سابق ب      

خيارشنبر حل كرده و روغن بادام تلخ چكانيده باشند نافع است و اگر سده در اين هر دو مجري بـه سـبب روئيـدن                         

 آرنـد و    الفور تليين بايد كرد و حقنه بـه عمـل            به سبب انسداد مسام باشد في      و اگر گوشت يا ثولول بود العالج است       

تفتيح مسام نمايند به غسل در حمام و نشستن در آبزن كه در آن بنفشه و اكليل و بابونه و گل خطمـي جوشـانيده                         

 به سـبب قـولنج از انـسداد         و اگر باشند و ماليدن و شستن بدن به آبي كه اندر آن نخود و سبوس گندم پخته باشند                  

نويسد كه آنچه عام هـر سـده اسـت             بوعلي سينا مي   قوال حذاق اطريق انصباب صفرا باشد عالج قولنج بلغمي نمايند         

عالج سدة مذكور در باب كبد است از فصد و ادرار اگر سده در حد به باشد و از اسهال اگر در تقعـر بـود بـه حـسب                              

حاجت و اجتناب از هر چه مقبض و مجفف باشد و اگر چه حار بود و تنگي مجري و تقويت سده كنـد و صـواب آن                            

تقديم تليين و ترطيب آن نمايند بعده تفتيح كنند و ملين گاهي حار رطب و گاهي بارد رطـب بـه حـسب                       است كه   

وجوب حال بود و چون تفتيح نمايند صواب آن است كه تابع او اسهال به حسب احتمال و به حـسب چيـزي كـه از                          

ود مفتحات قـوي دهنـد بعـد از آن          اسهال گذشت بايد كرد و بدانند كه چون ابتدا به اسهال كنند و اثر آن ظاهر نش                

مسهل قوي و بايد كه يك بار به حسب حاجت و قوت بنوشانند و اگر از سـده از لحـم نابـت در مجـري باشـد آن را                              

اند بگيرند عصارة خرفة لبينه و عصارة ترب تازه و آب برگ حماض هـر                 دواي نيست و بعضي آن را اين دوا ذكر كرده         

وشانند و صاف كرده در آن عصارة حماض به اندك كرسنه كوفته داخل كننـد و ايـضاً     واحد كوفته برآورده همه را بج     

گويند كه از آن چيزي با تخم ترب مقشر و تخم خربزة مقشر مخلوط به ربع اين هر دو مرو قسط بنوشند و اگر سده                         
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 و مثل سپستان و مانند      از يبس و قحل باشد و بر اين الغري بدن داللت كند ملينات مطلقه براي صفرا و مثل لعابات                  

آن به روغن بادام استعمال كنند و اگر سده از ورم حار بود عالجش عالج ورم حار جگر است و چون نضج يابد اقـدام          

بر نوشيدن مدرات مثل انيسون و باديان بالخوف كنند و كذلك بر اسهال صـفرا و اگـر ورم صـلب باشـد امـر در آن                           

ايند و بعد از آنكه اين فعل كنند بايد كه قصد نفس يرقـان نماينـد بدانچـه                  صعب است بايد كه معالجة ورم صلب نم       

مذكور گردد و ادوية مفرده مستعمله در اين باب در بحث سدد كبد مذكور شد و از مفتحـات جيـده خاصـةً در ايـن              

ه در آن تفتيح    باب عنصل و اسارون و قرص معمول از بادام تلخ و افسنتين و اسارون و انيسون و غاريقون است و آنچ                    

باشد معافي است و ايضاً بگيرند حب صنوبر كبار سه درم مويز منقي پنج درم كبريت زرد نيم مثقال افيتمـون تخـم                       

نـيم درم بـه آب باديـان چنـد روز             كرفس جبلي نخود سياه كندر سفيد هر يك دو درم كوفته بيختـه بـه قـدر يـك                  

تـرين   ايم و شنجار از اجود ادوية يرقان است و صـعب            ربه كرده استعمال نمايند كه اين شافي معافي است به مرات تج         

تر اسـت و مـسهالت او ازمثـل           ها و مسهالت نيز موافق      آن است كه سده در آن مجراي مراره و امعا باشد ليكن حقنه            

 افتيمون و بسفائج بسازند و اين نسخه بر آن جيد است بگيرند مغز چلغـوزه ربـع درم غـاريقون دو ثلـث درم عـصارة       

غافث سه درم در آب كاسني حب سازند و يك درم از آن بخورند و به مرات تكرار نمايند و چون يرقان سدي مـزمن                         

گردد دواءالكركم و ترياق و مانند آن دهند تا به قوت تفتيح نمايد و كذلك دواءاللك و اگر با سدد تـب باشـد قطـف                          

چنين آب كشوث و كاسـني        دو درم به عسل و هم     الحمار    خيلي خوب است كه آن مفتح مطفي است و كذا بيخ خس           

گويد كه اگر يرقان از سدد كبد بود يا مجـاري كـه                مي ابوسهلتلخ به فلوس خيارشنبر و روغن بادام تلخ يا شيرين و            

كند شربت افسنتين با روغن بادام تلـخ يـا سـكنجبين معمـول از                 در آن صفرا به سوي مراره يا به سوي امعا گذر مي           

م كرفس و اسارون بنوشند و حب از صبر و غاريقون و نمك هندي بسازند و تخم سرمق سه درم كوفته                     انيسون و تخ  

گرم مخلوط كرده بنوشند و قي كنند كه نافع است و استحمام به آب شيرين نمايند                  در سكنجبين ممزوج به آب نيم     

 كبر محلل و لحوم حيوان بـري        الثعلب به سكنجبين معمول از سركة عنصل بنوشند و          و آب كاسني و كشوث و عنب      

مثل دراج و غزال و غير آن معمول به سركة عنصلي و انيسون و زيـره و چقنـدر و كـرفس بخورنـد و شـراب رقيـق                             
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بياشامند و از شكم سيري و سوءهضم و اطعمة غليظه حذر كنند و از مدرات بول چون تب و حـرارت شـديد نباشـد                         

نطوريون و قسط و عرطنيشا نافع است و اگر تب بـود حمـاض و كاسـني و                  مثل جنطيانا و كندر و زراوند و جعده و ق         

الثعلب و تخم قطف و عصارة افسنتين و بيخ فوه و غافث و خيار و ايضاً برگ ترب و آب او نفع كند و برادة شـاخ                             عنب

وده بـر بيـضه     گوزن چون به طال بخورند يرقان بسيار سودمند بود و بادام تلخ بريان به ماءالشعير و چون گـوگرد سـ                    

پاشيده بخورند و از ادوية مسهله در يرقان اصفر صبر و سقمونيا و عصارة قثاءالحمار و هليلة زرد و غـاريقون اسـت و                        

اين حب يرقان را در اكثر احوال نافع است غاريقون هفت درم ايارج فيقرا تخم كشوث هر واحد هفت درم هليلة زرد                      

ة سياه هر واحد چهار درم نمك هندي تخم ترب سقمونيا هـر واحـد سـه    تخم قطف هر واحد پنج درم افتيمون هليل     

درم انيسون تخم كرفس باديان هر واحد دو درم همه را كوفته بيخته به آب بـرگ تـرب غيرمطبـوخ سرشـته حـب                         

سازند شربتي از دو درم تا دو مثقال و بهر تعديل مزاج كبد بعد تنقيه اين سفوف نافع است گل سـرخ طباشـير هـر                          

د دو درم لك نيم درم زعفران ريوند چيني هر واحد ربع درم كافور يك دانگ اگـر طبيعـت قـبض باشـد بـه آب                           واح

آلوبخارا و تمرهندي و ترنجبين بخورند و اگر طببيعت معتدل باشد با سكنجبين استعمال نمايند و ايضاً ايـن قـرص                     

خيار مغز تخـم كـدو تخـم كـاهو تخـم            نافع است زرشك طباشير گل سرخ هر واحد سه درم تخم كاسني مغز تخم               

 ابن عبـاس    عليخرفه صندل سفيد هر واحد يك درم كافور ربع درم به وزن دو درم قرص سازند شربتي يك قرص و                     

گويد كه عالج يرقان حادث از سدة كبد همان است كه در باب سدة جگر گذشت و اگر سده در مراره بـود بايـد كـه                           

قوي باشد و اسهال به مطبوخ افسنتين مقوي به ايارج و سقمونيا كنند و تا سـه               فصد ابطي و اسيلم گشايند اگر قوت        

روز در هر روز آبي كه در آن پرسياوشان و افسنتين رومي جوشانيده باشند و آب كرفس و آب سـرمق هـر واحـد ده        

امند كه اين منفعـت  درم با يك درم غاريقون بنوشانند و ايضاً آب پودينة نهري دو اوقيه به سكنجبين يك اوقيه بياش                 

بين نمايند و اين دوا نيز براي يرقان سدي نافع است افسنتين رومي سه درم تخم سرمق پـنج درم و عـصارة غافـث                         

نيم درم باريك سائيده دو درم از آن با ده درم شراب ممزوج به آبي كه در آن پرسياوشـان                      ريوند چيني هر واحد يك    

 عصارة ترب بيست درم و شراب رقيق ده درم و آبي كـه در آن قـدري فـوه و                     جوشانيده باشند بخورند و ايضاً بگيرند     
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هوفاريقون نيكو پخته باشند ده درم و بر نهار بنوشند كه اين نافع يرقان سدي است و قرص افسنتين نيـز نـافع بـود                    

 آب سرد و يا بـه آب  اگر به غير تب باشد و ايضاً بگيرند عروق و انيسون هر واحد درم سائيده با دو اوقيه سكنجبين و     

لبالب و يا به آب قطف مع شكر بنوشند و ايضاً از جالينوس است افسنتين رومي انيسون هر واحد يك درم بادام تلخ                       

الصباغين هر واحد يك جـزو در آب          سه عدد باريك سائيده به سكنجبين بخورند و ايضاً پرسياوشان پودينة نهري فوه            

اب ريحاني آميخته بعد از آنكه مـريض در آفتـاب بايـستد تـا آنكـه عطـش و                    خوب جوشانيده نيم رطل از آن به شر       

التهاب ظاهر شود بنوشد كه بعد شرب اين عرق كند و زردي زائل گردد و رنگ او مثل لون طبيعـي شـود و صـاحب       

حم بقر نـافع     هاربا صغار تازه هنگام بر آوردن آواز آب يك عدد يا دو بخورد كه نفع يابد و شورباي سكباج ل                     اين ماهي 

نويسند كه گـاهي يرقـان بـه           مي جرجاني و   ايالقياست چون ثريد بخورد و اندك از شوربا بنوشد و گوشت نخورد و              

ها كه در آن پراكنده است حادث شود و اين سده كلي بود پس صاحب سدة كلـي                    سبب سده در خلل كبد و در رگ       

وقيه جوشانيده صاف نموده سه درم روغن بادام شيرين         را هر صبح آب كرفس و آب باديان و آب شبت هر واحد دو ا              

و يك درم روغن بادام تلخ و يك درم روغن پسته داخل كرده بدهند و شب تخم ترب و مغز تخـم خربـزه و انيـسون                           

هر واحد يك درم تخم شبت و تخم كرفس هر واحد نيم درم با يك اوقيه سكنجبين عسلي دهنـد و قـي كـردن در                          

ها به قوت قي گشاده گردد و ماده را بركند و پرسياوشان جوشانيده صاف نمـوده                بهر آنكه سده   اين علت سودمند بود   

با سكنجبين نافع است و اگر دو درم نمك جريش با يك دستة برگ كاسني هفت روز ناشتا بخورند جگـر و زهـره را                         

 ماءالعسل يا بـه سـكنجبين       بشويد و از مادة عفن پاك گرداند و شش درم برگ چقندر خشك كرده كوفته بيخته به                

اي كه سابق مذكور شد بدهند و اگـر سـده در آن               ساده سده بگشايد و اين اشربه بعد تليين ماده و نضج آن به اشربه             

منفذ باشد كه ميان جگر و زهره است اين اشربة مذكوره سودمند بود و قرص افسنتين و قرص ريونـد و ايـن قـرص                         

 بگيرند انيسون غافث هر يك سه درم صبر پنج درم غاريقون دو درم افسنتين               انيسون با سكنجبين بزوري نافع است     

اسارون كرفس تخم شبت مصطكي سنبل مغز بادام تلخ هر واحد يك درم همه را كوفته به طبيخ افسنتين سرشـته                      

ا و  قرص سازند شربتي يك درم و قي كردن به تخم سرمق سودمند بود و اسهال طبيعت به حبي كـه از ايـارج فيقـر                        
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افسنتين و بسفائج و غافث و غاريقون سازند صواب بود و طعام از سركة كبر سازند و برگ ترب به چوزة مرغ پخته و                        

الملـك و بـيخ    برگ كرنب به روغن زيت پخته نافع بود و آب با سكنجبين آميخته بنوشند و ضماد از باديان و اكليـل                   

بر و مر كوفته بيخته به روغن قسط يا روغن سنبل سازند و             خطمي و كرنب و شبت و بنفشه و افسنتين و انجير و ص            

بر جگر نهند و آنچه در عالج سدة جذبة كبد گذشت به كار برند و اگر سده در منفذي باشد كه ميـان مـراره و امعـا                            

السوس خطمي بيخ باديان بيخ كبر هر يك هفـت    است اين مسهل قوي بدهند هليلة زرد پانزده درم هليلة سياه اصل           

م شاهتره مغز خيارشنبر هر يك ده درم غافث افسنتين تربد افتيمون هر يك پنج درم مصطكي انيسون هـر يـك                      در

سه درم مويز منقي بيست درم آلوبخارا بيست عدد تمرهندي پانزده درم در سه من آب بجوشانند تا به يك مـن بـاز                        

گ نمك هندي و دانگي سـقمونياي در هـر پـنج            آيد صاف نموده هفتاد درم از آن با نيم درم غاريقون سوده و دو دان              

روز يك بار اين مسهل بدهند تا سده بگشايد و بعد از اين ماءالجبن به اين سفوف استعمال كنند هليلة سياه دو درم                       

هـا    افتيمون يك درم نمك هندي دانگي ايارج فيقرا نيم درم و به حسب قوت كم و زياده نمايند و اگر به ايـن عـالج                        

شود شير شتر بدهند هر روز شصت درم با سه درم هليلة زرد و يك درم افتيمون و نيم درم انيسون دو                      سده گشاده ن  

دانگ ايارج فيقرا و غذا چوزة مرغ و دراج به سركه پخته و به كرفس و پودينه پخته و آب كرفس و اب بـرگ كبـر و                            

شربة بارد و معتدل بنوشند و تفتـيح سـده          آب برگ ترب با سكنجبين بزوري نافع بود و اگر با اين سده حرارت بود ا               

ميان كبد و مراره بدانچه مدر بول باشد مثل آب كشوث و كاسني با سكنجبين كه در آن تخم كاسني پخته باشند و                       

آب كاسني با خيارشنبر و آب خرفه و آب برگ ترب و آب ترشي ترنج بـا سـكنجبين مـذكور بايـد كـرد و ايـضاً آب                             

ب بجوشانند و صاف كرده يك مثقال كرسنة مقشر و يك مثقال مغـز تخـم خربـزه و                   كشوث آب كاسني آب برگ تر     

يك مثقال ترب كوفته آميزند و طعام اين حسو دهند آرد كرسنه چهار جز تخم ترب كوفته يك جزو بپزنـد چنانكـه                       

ن پختـه   رسم است و شكر و روغن بادام داخل كرده به كار برند و عوض آب سكنجبين خورند كه تخم كاسـني در آ                      

باشند و كسان آن سده را كه ميان زهره و امعا است حقنة لين و دواي مسهل معتدل بايد چون طبيخ هليلة زرد كه                        

از افسنتين و شاهتره و تمرهندي و خيارشنبر و پنج كرفس سازند و با آب شاهتره آب كاسني صحرائي هر يك سـه                       
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 زيرباج نخود و انجير در آن پخته و مزورة نيشوق كرفس در             اوقيه با سه درم هليلة زرد دو دانگي نمك هندي و طعام           

 گويد كه در يرقان قولنجي به تناول اشياي بارد جسارت نكنند و ايـن دوا يرقـان سـدي را                     و محمود وي پخته دهند    

 نيم درم افسنتين رومي سه درم همه را باريك سائيده دو درم از آن نافع است ريوند چيني عصارة غافث هر واحد يك

 گويد كه عالج يرقان حادث از سدة مراره به نوشيدن           و سعيد باريك سائيده دو درم از آن با سكنجبين ساده بخورند           

سكنجبين و خوردن جلنجبين و شرب آب باديان و كرفس به سكنجبين نمايند و غذا مزورة زيرباج و هنگـام صـالح                      

ول جالينوس شربت دينار را در اين باب خاصيت مزيد          چوزة مرغ مطبوخ دهند و از اغذية غليظه اجتناب كنند و به ق            

نويسد كه هر بايد او پرسياوشان افسنتين تخم كرفس تخم سرمق جوشانيده صاف نموده با يك                  ميو ميرعوض   است  

درم غاريقون بدهند تا سه روز و بعد از تفتيح سده استفراغ نمايند و اين مسهل در اين جا سودمند است تمرهنـدي                       

ت هليلة زرد افسنتين گل بنفشه هر كدام پنج درم تخم كاسني تخم كشوث تخم سرمق پرسياوشان هر                  ده درم پوس  

كدام سه درم باديان تخم كرفس هر كدام دو درم همه را جوشانيده صاف نموده مغز فلوس و شكر سرخ هر كدام ده                       

 دواءاللك و قرص ريونـد و ماننـد         درم حل كرده غاريقون يك درم سقمونيا يك دانگ اضافه نموده بنوشند بعد از آن              

آن بدهند و من مهتري را ديدم كه بعد از چند روز دردي در معدة وي برخاستي و تا پشت و شـانه را گرفتـي و بـه                             

ها زرد گرديدي     مجرد ماليدن نمك آرام گرفتي و در همان ساعت نشان يرقان پديد آمدي و رنگ بدن چهره و چشم                  

ه عارض گرديدي به انواع تدابير عالج كردم سودمند نيفتاد آخر به سـفوف كبريـت                و گاهي تب نرم به اندك قشعرير      

كه در قول بوعلي سينا گذشت عالج نمودم و ضماد از صبر و زعفران و گل سرخ و عود و افسنتين با گالب بر معـدة                          

ت ضعيف محسوس   وي فرمودم صحت يافت و بعد از مدتي دراز اندك دردي در همان موضع دريافت و يرقاني به غاي                  

گويـد كـه در يرقـان          مي و ميرزا علي شريف   شد به مفتحات و آب پودينه و سكنجبين در اندك فرصت به صالح آمد               

اصفر سدي كه عالمتش سفيدي براز است آب كاسني سبز مـروق پـاؤ آثـار يـا شـيرة تخـم كاسـني دو تولـه و آب                             

الثعلـب و خيـارين در گـالب بـرآورده بـا               و عنـب   تمرهندي با سكنجبين ساده با گلقند بدهند خواه شـيرة كاسـني           

الثعلب گل سرخ آلوبخارا پوست بيخ كاسني مويز منقي تخم خيارين كوفته در               سكنجبين بزوري يا تخم كاسني عنب     
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عرقيات خيسانيده آب تمرهندي گلقند داخل كرده بدهند و در اين قسم قي هم مفيد است و پس از آن آب انـارين                       

سكنجبين بزوري و تعريق نيز نافع چنانچـه ترشـك شـش ماشـه در آب جوشـانيده بنوشـند و در                      با شربت نيلوفر و     

 كه تخم كـشوث و  و گويندالصبغ نعناع جوشانيده بنوشند  آفتاب بايستند و حركت كنند و بعد از اين پرسياوشان فوه        

انيسون و عصارة برگ يا گـل       الصفرا است تنها و به خمر ابيض مع           عصارة كشوث تازه به سكنجبين و كركم آن عروق        

ينبوت و اكل بقلة تازه آن و شرب آب ياران و سنبل هندي و كذا عصارة غافث و ريونـد هـر واحـد يـك درم بـه آب                              

 گويد يرقان كه از سده واقـع ميـان مـراره و             و طبري طبيخ كشوث كه مجرب سويدي است هر واحد نافع سدي بود            

كننـد و   الج است و بعض اطبا ميان انواع يرقان و انواع عالجات آن فرق نمي الع  كبد باشد عسرترين انواع يرقان و بطي      

نمايند و امر مريض گاهي از خطاي ايشان به سـقوط قـوت و انحـالل طبيعـت                    عالج همه انواع آن به عالج واحد مي       

 كسي كـه مـاهر      رسد و   گردانند و با يرقان تب يا تب و اسهال به هم مي             انجامد و گاهي يك مرض را دو يا سه مي           مي

باشد فرق ميان انواع آن از اعراض او دريابد بهر آنكه به انواع اول يعني آنكه به طريق غليان صفرا بود قـي و التهـاب                          

در كبد نباشد و با نوع ثاني يعني آنكه به سبب امتالي كبد و مـراره از صـفرا باشـد التهـاب و قلـق و قـي و اسـهال                                

ي به اضطرار تب بود و رعاف كثير و صداع شديد و لهيب و عطش و شدت قبض                  صفراوي بود و با نوع ثالث يعني سد       

طبع كه براز او خارج نشود حتي كه طبيب گمان كند كه آن را قولنج صعب است و عالج اين فصد باسليق است اگر                        

فس انيـسون   مانعي نباشد و اسهال به اين مطبوخ هليلة كابلي و سياه و زرد هر واحد پنج درم فطراساليون تخـم كـر                     

باديان پوست بيخ كرفس زوفا هر واحد چهـار درم تمرهنـدي سـي درم آلـو بخـارا و عنـاب هـر واحـد چهـل عـدد                              

السوس پنج درم گشنيز خشك كف كبير همه را به دستور مطبوخ پخته صد درم از آن صاف كنند و سه طسوج                        اصل

 و اسـتفراغ بـه ايـن مطبـوخ لـزوم شـرب              سقمونيا و دو دانگ تربد به جالب سرشته در آن حل كننـد و بعـد فـصد                 

سكنجبين بزوري نمايند و اعظم عالج اين نوع سركة عنصل است امر به اصطباغ بدان و امر به خـوردن كاسـني بـه                        

سركة مذكور نمايند و هنگام خواب ماءالشعير الزم گيرند و سكنجبين بر نهار بنوشند و غذا مزوره به سـركه و شـكر                       

 يا نه و چون وقت خواب بود و معده خالي باشد هفتاد درم ماءالشعير به سكنجبين بدهنـد                   دهند اگر با وي تب باشد     
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و تضميد كبد به اين ضماد نمايند اگر حرارت از آن مانع نباشد كشوث تخم كاسـني هـر واحـد باقـه بـرگ عليـق و                            

ه در سركه بجوشـانند تـا       كرفس رومي هر واحد باقة صغيره برگ لبالب و لفائف كرم وعساليج آن هر واحد باقه كبير                

مثل حلوا گردد بعده بر آن اندك گل سرخ و اندك قسب و حسف و اندك روغن ناردين انداخته بر هم زنند تـا مثـل              

مرهم گردد بر پارچة به هيئت كبد تراشيده ماليده بر كبد نهند و اگر با يرقان تب نباشد در نوشيدن نبيذ كه در آن                        

 تفتيح سده نمايد و عالمت انفتاح سدد ايـن اسـت كـه طبيعـت منحـل شـود و                     تلخي ظاهر باشد باك نيست و اين      

نامنـد بـاك      صفراي صرف در اجابت برآيد پس اگر در اين جا تب نباشد در نوشيدن رائب كه عرب آن را سـيف مـي                      

تر رطب و همه    نيست و او اين است كه بگيرند باقه از نعناع و باقه از كرفس رومي و باقه از پودينة نهري و باقه از صع                       

را در آب تازه اندازند و از صبح تا ظهر بگذارند بعده صاف كرده وقت ظهر بنوشند كه اين نـزد ايـشان مزيـل يرقـان                           

كنند آب مر و     كنند و اين نوع را نفع مي        نوشند و اهل بصره را اطباي ايشان دائم امر اين مي            است و در هر نوع آن مي      

ر شب زير آسمان گذارند تا صاف و مـروق گـردد بعـده آب بـاران مثـل او                    سفيد و آب فنجنكشت و آب كرفس كه د        

نيم دانـگ   بياميزند و به وزن پانزده درم به سكنجبين بنوشند و بعض اطبا در اين ابوال شتر اعرابي بدوي به وزن يك               

د دو درم   دهند اگر تب نباشد گل سرخ طباشير تخم كشوث تخم كاسني هر واحـ               آميزند و بعضي از اين قرص مي        مي

االرض و ميعة يابـسه هـر واحـد دو ثلـث              نيم درم كوكب    تخم كرفس و پوست بيخ آن و پوست بيخ كبر هر واحد يك            

درم مغز بادام تلخ مغز پسته هر واحد پنج درم زعفران دو ثلث درم همه را باريك سائيده به آب كرفس سرشـته بـه                         

 روز يك قرص يا بيست درم سكنجبين اصـولي بـزوري            قدر يك درم و ثلث اقراص سازند و در سايه خشك كرده هر            

او گويـد   و ايضاً   بخورند و اين قرص را اهل حران قرص ابدي نامند و به حسن تأثير در نوع يرقان سدي معروف است                     

شـود ودر     كند بر آنكه سده در كبد اندر طريقي كه به سوي حدبة كبد مرتقي مي                كه سفيدي قاروره با اين داللت مي      

رسد و به سوي  گردد واقع شده و به اضطرار به سوي اعضا و عروق مي  به سوي امعا و گرده و مثانه نافذ مي      عروقي كه 

تـر     است سيماً اگر با وي تب باشد و اگر تـب نبـود امـر در آن سـهل                    العالج  كند و اين نوع صعب      اعالي بدن صعود مي   

السوس فطراسـاليون تخـم       ي خشك سه درم اصل    باشد و اين مطبوخ بنوشانند كه معروف به طبيخ كرفس است زوفا           
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كرفس هر واحد چهار درم پرسياوشان فقاح اذخر پوست بيخ كبر پوست بيخ باديان هر واحد پنج درم مغز بادام تلـخ                      

سوده ده درم تخم كاسني ده درم همه را جمع كرده در آب كاسني مثل مطبوخ زوفا بپزنـد و صـاف كـرده هـر روز                           

 بيست درم سكنجبين بزوري بنوشند اگر از اين مانعي نباشد و اگر انتفاخ سده مشكل گردد                 بيست درم از آن به وزن     

و در اين جا تب نباشد اين طعام بخورند سرمق و ترب و اندك اندك كرنب و چقندر خوب پخته اكثار از آن نمايند و 

ه به اين عمل نمايند كه از عاج به         بر آن بعد امتال از طعام آب شبت مطبوخ بنوشند و قي كنند و دو سه دفعه معالج                 

اند و ابوماهر را ديدم كه صاحب اين نـوع را   عالج قي مفتح سده است و سرمق و چقندر هر دو در اين نوع يرقان نافع          

اند و ابوماهر را  نمود به آبي كه در آن كرفس و چقندر و هر دو در اين نوع يرقان نافع       كرد و بعده حقنه مي      گرسنه مي 

 كه در آن كرفس و چقنـدر و پرسياوشـان و             نمود به آبي    كرد و بعده حقنه مي      احب اين نوع را گرسنه مي     ديدم كه ص  

سرمق و سبوس و خطمي مهرا پخته روغن بادام تلخ در آن داخل كرده يك دو دفعه بدان حقنه كنند پس سـده در                        

داد تخم كرفس انيـسون فطراسـاليون        شد و براي اين نوع اگر تب نبودي اين قرص تركيب مي             اكثر اوقات گشاده مي   

السوس هر واحد تخم حماض صد درم پرسياوشان دو درم زوفا پوست بيخ كبر هـر واحـد                    تخم سرمق تخم انجره رب    

بود بـزور كـه در        نيم درم مغز تخم خربزه و بادرنگ و خيار هر واحد چهار درم و اگر به آن تب مي                    سه درم ريوند يك   

گردد و گـاهي انـدك كـافور و           در آن تخم خيارين و نشاسته و صمغ عربي زياده مي          نمود و     اصل نسخه است كم مي    

نمود و اين همه را سائيده در عقيد انگور سرشته قرص سازند پس اگر تـب نباشـد                    زعفران دو دانگ در آن داخل مي      

 مـاءالقرع كـه در      هر روز يك قرص با سكنجبين بزوري بخورانند و اگر تب بود به ماءالشعير و سكنجبين سـاده و يـا                    

سرسام حار مذكور شد و ماءالخيار ترش و آب تمرهندي به سكنجبين و مانند آن بدهند و هرگاه تـب نباشـد طعـام                        

شحم يا بقراز پيه پاك كرده و ماهي تازة صخري            زيرباج يا چوزة مرغ و حصرميات و شورباي سكباج به گوشت برة بي            

 و خوردن ماهي خرد رضراضي مطبوخ به سـركه نيـز سـخت سـودمند                و مصوص از قنابر و شفانين و امثال آن دهند         

نويسد كه در يرقاني كه از انسداد مسامات در سرما بود اول تب حار با كرب و اختالل عقـل                       مي و مؤلف اقتباس  است  

 مبدل ها و غلبه به دور غب يا روز چهارم يا پنجم يا هفتم يا نهم اندك اندك و يا دفعةً              و صداع شديد و سرخي چشم     
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بزوري گردد و يرقان فاش ظاهر شود با سبات و نفخ و قبض و شدت تـشنگي كـه از آب سـرد سـاكن نگـردد بلكـه                             

الفور تشنگي بنشاند و بسا باشـد كـه           گرم به عسل آميخته و يا تنها دهند في          زيادتي پذيرد و اگر اندك اندك آب نيم       

ز نهم و يا يازدهم اندكي عرق آمده موقوف شـود و بثرهـاي              به روز پنجم و يا هفتم بكشد و اگر كسي زنده ماند به رو             

سرخ مائل به سياهي با سوزش مانند حصبه بر همه بدن پديد آيد و بعد سه چهار روز انطبـاق مـري عـارض شـود و                

اختالل زياده گردد و به وقت شام يا روز ديگر هالك انجامد پس به مجرد ظهور اين نوع يرقان رگ هفت اندام زننـد                        

ز دوم باسليق و انتظار بحران نكنند و وقت شام ملين مبارك از خيارشنبر هفت توله و آلو سياه ده عدد و گلقند                       و رو 

و ترنجبين هر دو پنج توله در روغن بادام هفت ماشه بدهنـد اگـر هـوش نوشـيدني داشـته باشـد واال حقنـة حـارة                            

 و باردة قويه به هم آميخته استعمال نمايند و بسا           علويخان به عمل آرند كه به هوش آيد بعده ملينات و مدرات حاره            

سد بيمار هالك گردد و چون در اين نـوع اخـتالج در دوش چـپ و يـا در            ر  باشد كه در اين نوع نوبت معالجه كه مي        

چنين بيهوشي كه بعـد تنقيـه بـه دورغـب افتـد و بـول                  انجامد و هم    ديگر اعضا پديد آيد پس روز سوم به هالك مي         

  العشرة الكاملة يرون آيد پس همان روز و يا روز ديگر بيمار بميرد و كذا فياراده ب بي

  عالج يرقان ورمي

و آنكه از ضعف جگر و يا از ضعف جرم مراره باشد اگر از ورم جگر بود تدبير او همـان اسـت كـه در ورم حـار جگـر                               

 عالجش نيز عالج ورم كبد است و ايـضاً          مذكور شد از فصد و اسهال و غيره مع رعايت مراره و اگر از ورم مراره باشد                

در ورم مراره و سوزش در سينه شيرة تخم خيارين نه ماشه لعاب بهدانه ماشه گالب چهار توله شربت نيلوفر و تولـه                       

الـسوس چهـار ماشـه افزاينـد بعـده مـسهل از آلوبخـارا ده دانـه فلـوس                      خاكشي شش ماشه غذا شله باز شيرة اصل       

الثعلب نيم پاؤ ماليده صـاف كـرده روغـن بـادام              ن دو توله گلقند چهارتوله به عرق عنب       خيارشنبر شش توله ترنجبي   

ماشه داخل كرده دهند دوم روز از مسهل شيرة تخم كاسني شش ماشه گالب چهار توله لعاب اسپغول نه ماشه                      شش

 بعده اگر سوزش سينه و زردي       گلقند سه توله بدهند روز ديگر آلوبخارا ده دانه به عرق شاهتره پاؤسير ماليده افزايند              

چشم به دستور باشد مسهل آلوبخارا ده دانه تخم كاسني كوفته گل سرخ سناي مكي هر يك شش ماشه گل نيلوفر                     
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چهار ماشه تمرهندي سه توله باديان چهار ماشه جوشانيده مغز فلـوس شـش تولـه گلقنـد سـه تولـه روغـن بـادام                          

گر باشد به معالجة آن پردازند بدان چه در اورام كبد مـذكور شـد و    به سبب ورم صلب كهنة ج  و اگر ششماشه دهند   

 يرقان از ضعف جگر باشـد بـه         و اگر اين نوع اكثر به استسقا منجر گردد و به هالكت رساند و به شدن آن دشوار بود                  

 كبـد   تدبيري كه در ضعف جگر گذشت عالج نمايند و اگر از ضعف جرم مراره باشد عالجش نيز به عينه عالج ضعف                    

صاحب كامل گويـد    اقوال حكما   گردد    يابد و به ضعف اين ضعيف مي        است بهر آنكه مراره به اشتراك جگر تقويت مي        

كه هرگاه يرقان به سبب ورم حار جگر عارض شود فصد باسليق ابطي كنند چون قوت و سن و زمان و غيره مـساعد                        

سهال به طبيخ هليلة زرد و سنا و شاهتره و گل سـرخ  باشد و به حسب حاجت و قوت اخراج دم نمايند و بعد از اين ا          

و بنفشه و تخم كاسني و تخم كـشوث و تخـم سـرمق و پرسياوشـان و آلـو بخـارا و عنـاب و سپـستان و ماننـد آن                                

خيارشنبر به قدر حاجت در آن ماليده كنند و اگر خواهند اسهال به آب لبالب و آب سرمق با مغـز فلـوس نماينـد و          

 باشد بعد از اين ماءالشعير به ترنجبين دهند و بعد چهار ساعت از آن ده درم سـكنجبين سـاده بـه                       اگر در اينجا تب   

اندك آب سرد نوشانند و انار ميخوش امتصاص كنند و آب هندوانه به طباشير و تخم خرفه دهنـد و غـذا بـه مـزورة        

و بخارا و توت و انار و جماز و بادام عدس و سرمق و لبالب و كدو و ماش سازند و كاسني و كاهو وكشوث و خرفه و آل  

الثعلب مروق چهار اوقيه كـه در آن مغـز            رطب دهند واگر صاحب يرقان حادث از ورم جگر را آب كاسني و آب عنب              

فلوس هفت درم ماليده باشند بدهند نفع بخشد و تحليل ورم كند و يرقان را بكاهـد و آبـي كـه در آن پرسياوشـان                          

سكنجبين نفع بين نمايد و اين قرص يرقاني را كه از ورم كبد باشد نافع اسـت گـل سـرخ     جوشانيده باشند به اندك     

نيم درم لك سه درم تخـم خيـار و تخـم خرفـه مثـل آن                   تخم سرمق هر واحد پنج درم انيسون باديان هر واحد يك          

اشـير سـه درم لـك       سائيده به آب سرشته هر قرص به وزن مثقالي بسازند و به آب لبالب و شكر بخورند و ايـضاً طب                    

مغسول دو درم زعفران ريوند چيني هر واحد نيم درم كافور يك دانگ همه را باريك سائيده هر قرص بـه وزن يـك                        

مثقال ساخته به آب كاسني و كشوث و آب تمرهندي ببندد و به اضمدة كه در ورم كبد حار گذشت ضماد نمايند و                       

م كبد باشد صندل سرخ گل سـرخ هـر واحـد چهـار درم صـندل                 اين ضماد نافع است براي يرقان كه از حرارت و ور          



276 

 

سفيد فوفل افسنتين هر واحد دو درم زعفران سنبل صبر هر واحد يك درم همه را باريك سائيده و موم سفيد پـنج                       

 گويد كه اگـر يرقـان       مسيحيدرم به روغن گل و روغن بنفشه هر واحد ده درم گداخته آميزند و بر كبد ضماد كنند                   

الثعلب و آب كاسني و آب كشوث به سكنجبين بدهند و چون              رم حار كبد باشد بعد فصد باسليق آب عنب        به سبب و  

در بول عالمت نضج ظاهر شود صبر به ماءالبقول و قدري عصارة غافث بنوشند و ماءالشعير به بعض اشـيائي كـه ادار                       

آب بـسيار سـاخته و بـر جگـر ضـماد از             چون بيخ كرفس و بيخ باديـان و ماءالعـسل بـه               بول برفق كند بياشامند هم    

نويسد كه عالج يرقان تابع ورم جگر به فصد و شـرب ماءالـشعير و بعـده                    مي ابوالحسنالثعلب نمايند     صندلين و عنب  

سكنجبين به آب سرد نمايند و آب انار و شيرة تخم خرفه و آب تمرهندي و گالب بنوشانند و اگـر محمـوم باشـد از       

ماءالشعير بياشامند و اگر قبض طبع باشد به آب آلوبخارا و شربت بنفشه تحريك نماينـد و                 غذا منع كنند و عوض او       

الثعلب و گالب ضماد سازند و اگـر تـب سـاكن شـود مـاءالجبن بـه سـكنجبين                      بهر تبريد كبد به صندل و آب عنب       

 دهند و عالج يرقان تـابع       بنوشانند و به مزوره غذا كنند و چون صالح يابد به استعمال چوزة مرغ به آب غوره اجازت                 

ورم مرارة حار به نوشيدن ماءالشعير و يا آب انار و يا آب بارتنگ و تعديل طبع به خيارشنبر و جالب كنند و هر گـاه                          

 گويد كه عالجش فصد و تليين طبيعت اسـت      خجنديصالح يابد به چوزة مرغ معمول به سركه و گشنيز غذا سازند             

ا يك درم قرص كافور و جالب نبات و برزقطونا و بهدانه و بالجمله عـالج آن عـالج             و شرب آب انار به شكر سي درم ب        

ورم كبد است و اين ضماد آن را سودمند بود گل سرخ صندل گشنيز اقاقيا را از هر يك پنج درم كـافور نـيم دانـگ                           

ا نـافع اسـت مغـز تخـم         سائيده به گالب سرشته بر جگر ضماد كنند و اين دوا يرقان از حرارت كبد يا ورم حار آن ر                   

عصارة غافث تخم كاسني تخم كشوث هر يـك نـيم درم و    خيارين زرشك هر يك سه درم طباشير لك ريوند چيني

  دانگ سائيده قرص سازند شربتي دو درم با سي درم آب كاسني و ده درم آب عنب الثعلب

  عالج يرقان سمي

 گويـد كـه     ثابـت ام دهنـد و قـي و تليـين مفيدسـت و             تريافات و آب كاسني و قرص كافور و ماءالشعير و روغن بـاد            

جالينوس درين يرقان ترياق كبير خورانيد و مريض شفا يافت و اين عالج وقت سكون اعراض حرارت اسـت و تنقيـه                      
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به ماءالجبن تا سه هفته بعد قصد مفيد است و گويند كه در سموم مشروبه اول رگ هفت اندام زنند و به فاصلة سـه                         

باسليق گشايند و باقي همه تدبير آنچه در بحث سموم بيايد مع رعايت يرقان به كار برند و در سموم                    چهار روز فصد    

ملذوعه همان وقت رگ هفت اندام زنند و موضع گزيده را حجامت با شرط عميق كننـد و شيـشة حجامـت بـه زور                          

سكنجبين ليموني مقطري دهنـد و      بمكند و اضمده و اطلية مبردة مقوي قلب نهند و شيرة بزورات بارده و زرشك با                 

 عالجش ترياق و مثروديطوس براي مقاومت سم است بعده آب سيب تـرش و آب انـار و آب كاسـني و                       شيخبه قول   

خرفه و لعاب بزرقطونا و زرشك و همه آنچه در آن تبريد با ترياقيت باشد مثـل آب انـارين كـه مجـرب اسـت و اول                            

 و آنچه تجربه كرده شده در ابتداي عروض آن و خصوصاً اگر سم مـشروب                تعديل نمايند بعده قصد نفس يرقان كنند      

مجوسـي  باشد اين است كه شير به روغن بادام دائم بنوشند و اما تدبير اغذيه آن است كه در سوء مزاج حار گذشت                       

د و  سم حار حادث شود و قوت مريض قوي باشد بايد كه فـصد اكحـل كننـ                 گويد كه اگر يرقان از گزيدن حيوان ذي       

لعاب اسپنول و ماءالقرع و آب هندوانه و آب كاسني با تخم خرفه و طباشير و ماءالشعير تـرنجبين بنوشـانند و ايـضاً                        

قرص كافور دهند اگر اين بمايحتاج كفايت نكند و اگر يرقان از شرب و دواي حار افتد بايد كـه قـي كناننـد و سـائر                           

 مي نويسند كه اگر يرقان از       ايالقي و   جرجانير شد استعمال نمايند     ادويه و اغذية مبردة مطفيه كه قبل از اين مذكو         

گزيدن حيوان سمي باشد قصد باسليق يا اكحل بگشايند تا خون ردي را از بدن كم كند بعده مطبوخ هليله دهنـد و                       

 سكنجبين  ماءالشعير سرطاني به آب انار سودمند بود و آب عنب الثعلب و آب بارتنگ و آب كاسني با خيارشنبر و با                    

گويد كـه اگـر از        مي ابن الياس و آب غوره نافع باشد و باقي عالج در باب عالج گزيدن جانوران زهرناك ياد كرده آيد                  

سم باشد هر صباح جالب از آب انار ترش و شيرين سـه اوقيـه و طباشـير                   نوشيدن دواي سمي يا گزيدن حيوان ذي      

 و بهدانه بنوشانند و غذا ماءالشعير به روغن بادام دهنـد و يـا آب                يك درم با قرص كافور يك مثقال يا لعاب بزرقطونا         

هندوانه سه اوقيه و شكر ده درم بنوشند و ضمادي كه در عالج يرقان ورمي در قول خجندي مذكور شد و اين ضماد             

جگـر  صندلين فوفل گل سرخ نبفشه نيلوفر مساوي كوفته بيخته به گالب يا آب لف كرم يا به آب خالف سرشته بـر           

ضماد كنند و اگر صاحب يرقان را قبض قوي عارض شود تليين طبيعت به مطبوخ فواكه مقوي به سـقمونيا كننـد و                       
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 گويد كه عالجش فصد و نوشيدن ماءالشعير و نفض اخالط فاسد است اگرچـه بـه حقنـه                   طبريغذا ماءالشعير دهند    

الشعير بدهند و مقابلة كيفيـت سـم بـه اضـداد آن             باشد و بعد از قرص كافور به آب كاسني يا به سكنجبين يا به ماء              

هنگام معالجة اين نوع كنند و اگر چيزي از آن به سوي دماغ مرتقي شود حتـي كـه تميـز او متغيـر گـردد امـر بـه                              

دوشيدن شير بر سر از پستان زن يا بز نمايند و ابوماهر صاحب اين نوع را شير خر يا ترياق اگر مزاج مريض متحمل                        

نويـسند كـه گـاهي يرقـان از           مي متأخرين بعضداد   نوشايند و اگثر به حضض مي      قراص يا به حضض مي    بودي و به ا   

شميدن روائح سميه حريفه يكبارگي با غثيان و قي و تب صفراوي و خفقان و غشي پديد آيد و عالجش ايـن اسـت                        

انند عطر خس و گـالب و گـل و          كه اول فصد باسليق ايمن كنند و خون وافر گيرند تا به هوش آيد و عطريات بارد م                 

غيره ببويانند و شيرة زرشك چهار ماشه و خيارين و كاسني و مغز تخم خربزه هر يك نه ماشه تخم كاهو پنج ماشـه              

آلو بخارا هفت عدد در عرق بيدمشك و كاسني و گالب و نيلوفر هر يك هفت تولـه بـرآورده بـا سـكنجبين تفـاحي                          

له دهند و لخلخه و پاشويه و حجامت بالشـرط كننـد و وقـت شـام زهرمهـرة                   علويخان و شربت نيلوفر هر يك دو تو       

طباشير گرد سماق هر يك ماشه با شربت انارين دو توله ليسانيده و بااليش شربت صندل ترش و سـكنجبين سـيب                      

پالك در ليموني علويخان هر يك دو توله در عرق بيدمشك نه توله دهند و غذا زرشكيه و سماقيه با برنج بدهند و يا                       

بنوماش پخته با ترشي ليمون كاغذي و همين نمط هفت روز دوا و غذا به عمل آرند و روز هشتم اين مـسهل دهنـد                

الثعلب گل سرخ نبفشه نيلوفر هر يك نه ماشه افـسنتين چهـار ماشـه تخـم كـشوث                    برگ شاهتره تخم كاسني عنب    

رق كاسني و مكوه نيم آثار شب خيـسانيده صـبح           هفت ماشه آلو بخارا يازده عدد و سپستان چهل عدد در گالب و ع             

جوش دهند كه سوم حصه بماند ماليده صاف نموده گلقند چهار توله مغز خيارشنبر هفت توله ترنجبين شـش تولـه                     

شربت دينار معتدل علويخان چهار توله روغن بادام شيرين هفت ماشه اضافه نموده به كار برند و به جاي آب بر عرق      

كتفا نمايند و وقت شام شلة اسفاناخي دهند و صبح اين تبريد طباشير زرد هر يـك يـك ماشـه در                      كاسني و گالب ا   

خميرة صندل ترش نه ماشه آميخته بليسانيده شيرة كاسني و مغز تخم كدو هر يك نه ماشه لعاب بهدانه سه ماشـه                      

ك دو توله داخل كرده سـبوس       در عرق بيدمشك و كاسني هر يك نه توله برآورده شربت نيلوفر و سيب واليتي هر ي                
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اسپنول هفت ماشه پاشيده دهند و همين نمط سه مسهل داده بنگرند اگر اندكي باقي ماند روز شانزدهم در مـسهل                     

مذكور پوست هليله زرد و كابلي و هليلة سياه برگ سنا ريوند خطائي هر يك نـه ماشـه شـربت ورد مكـرر هليلجـي                 

و در تبريد قرص زرشك سه ماشه و شربت بزوري شربت كشوث هـر يـك دو                 علويخان چهار توله اضافه نموده دهند       

توله تخم شربتي هفت ماشه و روز ديگر در مروق كاسني و مكوه تبريد دهند و غذا شورباي بچة بـز لبنـي بـا بـرنج                           

هـت  دهند سه چهار روز همين دوا و غذا داده موقوف سازند وليكن تا يك هفته رشته پرهيز را از دسـت ندهنـد و ج                        

 گويند كه اگر از سيرباغ در موسـم بـاقالزار كـه بخـار            ايضاًتعديل مفرحات مناسبه با عرق بيدمشك استعمال نمايند         

تر آن را باشد و نافرمان نيز در آن بسيار بود اول اندك درد سر و تب خفيف به سـبب مـصاحبت بخـار                          سمومي قوي 

ها و چهره زردي ظاهر شود و تب غلبه كند و بـول زرد               و چشم باقال زرد و نافرمان پيدا شود و روز ديگر در همه بدن             

و مايل به سياهي گردد شربت ليمون كاغذي و سكنجبين ساده هر يك دو توله در گالب و بيدمشك و عرق كاسني                      

و عرق نيلوفر هر يك پنج توله داخل كرده بنوشانند و وقت عصر زهرمهرة خطائي يك ماشه در شـربت انـارين يـك                        

نيده بااليش شربت نيلوفر دو توله در عرق زرشك نه توله دهند و غذا خشكة گيالنـي بـه مربـاي كرونـده و              توله ليسا 

انبه و تمرهندي مقرر سازند و در شب سوم اگر بيهوشي پديد آيد و صبح بول احمر اقتم بود با اندكي هذيان همـان                        

ان زائل شود و يرقان و تب نصف باقي مانـد           وقت فصد باسليق كنند و خون وافر گيرند كه همان وقت بيهوشي و هذي             

پس شيرة زرشك پنج ماشه و تخم كاسني و گل بنفشه و گل سرخ هر يك هفت ماشه آلوبخارا ده عدد و در گالب و                         

عرق بيدمشك و شاهتره و كاسني و بهارنارنج هر يك پنج توله شربت بنفشه و ليمون هر يك دو توله نوشانند وغـذا                       

ناول غذا دانة انار واليتي دو حصه و انار كوهي يك حصه تنقل نمايند هر دو وقت و به جاي آب به دستور ليكن بعد ت 

آب يخ و يا شورة پرورده بنوشند و اكثر در شب و روز به ترنم و رقص لوليان خـو بـه صـورت و خـوش آواز خـود را                               

كه اندر آن ماهيان باشند بدارند كـه        مشغول دارند و دوا و غذا به دستور دارند و پيوسته نظر بر حوض پر آب شيرين                  

همين تدبير بدون مسهل و ملين مزاج در پانزده روز به اصالح آيد و اگر فصد نكنند در مـدت مديـد بعـد مـسهالت                          

  قويه و ديگر تدابير به مشقت تمام صحت گردد



280 

 

  عالج يرقان وبائي

شانند بلكه در حوض پر كرده بيمار را در آن          بايد كه در روز اول رگ هفت اندام زنند و دوغ گاؤ در گالب آميخته بنو               

نشانند و تا به گلو باشد و تا دير شسته دارند كه لزره پديد آيد پس بيرون آورده در پنبـة مندوفـه دارنـد و ايـن دوا                             

دهند زهرمهره زرشك گرد سماق صندل سفيد طباشير در خميرة صندل ترش يك توله آميختـه بليـسانند و شـيرة                     

ياض موافق اصل و كاسني و مغز تخم كدوي شيرين هر يك نه ماشه آلو بخارا زرد و آلو هـر يـك                       زرشك و خيارين ب   

پنج عدد در گالب و عرق بهار كرنه و كاسني و گل نيلوفر هر يك هفت توله شربت انار و صندل هر يك دو توله و از                           

كه خشك شـود و بـه جـاي آب بـر            صندل سفيد در دوغ گاؤي سوده پارچه تر كرده بر سينه و جگر نهند و نگذارند                 

دوغ با عرق بهار و گالب آميخته اكتفا كنند و چون روز پنجم يا ششم باشـد پـس هرگـز فـصد نكننـد كـه موجـب                             

گردد و غذا اسفاناخ و خرفه با دوغ دهند و وقت ظهر آب تربـوز و مـاءالقرع بـا شـربت نيلـوفر نوشـانند و                            هالكت مي 

ت است و تا هفته بر اين تدبير ثابت مانند تا به خير بگذرد پس به روز هـشتم                   تمرهندي و گلقند در اين مر از مجربا       

ملين از مغز خيارشنبر و گلقند و تمرهندي و روغن بادام بدهند و روز نهم اين تبريد دهنـد زهرمهـره جـواهر مهـره      

 مغـز تخـم     طباشير هر يك يك ماشه در خمير صندل ترش نه ماشه سرشته با شيرة زرشك پنج ماشـه و كاسـني و                     

تربوز و كدو هر يك سه ماشه شربت بنفشه چهار توله بخورند و غذا شلة پالك خورانند و دوغ را موقـوف سـازند روز                         

دهم مسهلي دهند كه در آن ادوية ترياقيه بسيار باشند و بسا باشد كه بعد از انفراغ مسهل احتباس بول پديد آيـد و                        

چنـين بعـضي را اسـهال      همان روز يا روز دوم به هالك انجامـد و هـم            شكم نفخ گردد و به هيچ تدبير بول نگشايد و         

رقيق با حبس بول و فواق افتد و به روز سوم بميرد و بعضي را فواق فقط و بعضي را سختي جگر بـا تهـبج و اسـهال                            

الكبير و   النبض سازد و بسا باشد كه عرق هم زرد آيد و به هالك انجامد كذا في               خوني افتد پس به روز دوم هالك مي       

چنين كسان هرگز از اين بالخالصـي نيابنـد كـذا            اكثر به مشاهده چنان آمده كه بزاق و عرق هم زرد گشته پس اين             

هاي پوشيدني   المجسطي و هر گاه در تعفن هوا چنين اتفاقي افتد و يرقان قوي پديد آيد كه عرق و بزاق و پارچه                     في

ب سرد و گالب هر يك دو توله و عرق بهار كرنه سـه تولـه بـرآورده                  همه زرد گردد و شيرة تخم كاسني دو توله در آ          
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نمك الهوري دو ماشه سوده آميخته مانند رهني هفت مرتبه تقطير نموده به سركة كهنه سه توله و يـا مقطـر يـك                        

نيم توله نوشانند و يا يك دسته برگ كاسني سبز و چهارم حصه آن بـرگ ريحـان سـبز بـا نـيم درم نمـك صـبرزد                     

نبات شيرين ساخته نوشـانند و غـذا قليـة كاسـني و      د و هر وقت كه تشنه شوند آب انارين معصور به گالب ازبخاين

كاهو كه در آن مج مدبر مج بنوماش را گويند كه به هندي مونگ نامند افتاده باشد در روغن گاؤ پخته به آب ليمون                        

تب برگ حناي سبز هفت ماشه تخم كاسني  د بيو سركه ترش كرده بدهند و اگر هوا متعفن گشته مورث يرقان گرد      

نه ماشه شب خيسانيده صبح ماليده صاف كرده فانيذ با نمك طعام يك ماشـه انداختـه ليمـون كاغـذي يـك عـدد                         

افشرده بنوشند و اگر حناي سبز به دست نيايد عوض آن خشك دو چند بگيرند و اگر شيرة تخم خرفه نه ماشـه در                        

 شود  شه داخل كرده بنوشانند و غذا پوست جو رقيق دهند مفيد ميآب برآورده نمك طعام يك ما

 عالج يرقان بحراني

اعانت طبيعت بر دفع صفرا به جلوس در آب گرم و شرب سكنجبين تنها يا با شيرة كاسني نمايند و گويند كه بهتـر                        

 طبيعت بر دفع ماده مريض را       است كه كار او بر طبيعت گذارند و به معالجه هرگز اشتغال ننمايند ليكن از براي مدد                

به حمام معتدل برند و يا در اين آبزن بنشانند بگيرند گل نيلوفر و گل كاسني و گل هميشه بهار و گل گرهل و گـل                          

خطمي هر يك نه توله برگ حنا برگ بيد ساده برگ كاسني برگ تمرهندي هر يك پاؤ آثـار در آب بجوشـانند و در                 

اشد بنشانند و در حالت نشستن در آبزن مدرات بارده مانند شـيرة كاسـني و شـيرة                  ديگ كالن كه آب او تا به گلو ب        

تخم خيارين و شيرة مغز تخم كدوي شيرين هر يك نه ماشه و سكنجبين ساده چهار توله بنوشـانند و ايـن لخلخـه                        

آب الثعلـب    ببويانند صندل سفيد گشنيز خشك تخم كاهو حضض مكي هر يك سه ماشه آب گشنيز سبز آب عنـب                  

بيد ساده روغن گل روغن ياسمين گل ارمني هر يك چهار ماشه سركه مقطر يك نيم توله كافور دو ماشه به دستور                      

هاي مفتحـه كـه در قـول مـسيحي خواهنـد آمـد               مقرر لخلخه سازند و اندكي هواي مسكن را گرم تر سازند و روغن            

و گراني بدن زياده گردد و طمع در صحت مـريض           بمالند و اگر بحران بد واقع شود و بيهوشي و هذيان و تب و كرب                

قطع بايد كرد ليكن بهر تسكين اقارب بيمار هر چه در عالج سوء مزاج حاد مزاج حار مادي جگر گفته شد بـه عمـل     
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آرند و جهت تبريد مزاج جگر و زهرة قرص كافور با شيرجات بزور بارده شربت نيلوفر بدهند و به ملين مبارك مـاده                       

فرمايد كه در يرقان بحراني چون مرض نقصان پذيرد و بايـد كـه در آن فـصد                مي الرئيس  شيخكم سازند   را به دفعات    

عالج نفس يرقان نمايند به غسوالت و مدرات منقيه و گاهي حاجت به اسهال نيفتد و گاهي تنها حمام كفايت كنـد                      

 اسـت تنقيـة آن بـه معالجـة غـسوالت و              مـاده در آن غلـيظ      هو اگر در بول و براز ايشان قلت رنگيني ببينند بدان ك           

 يرقان كاهن و بر سبيل بحران در اكثر احوال به استعمال ادويه محتـاج نـشود و در                   مسيحيمعرقات كنند و به قول      

هاي محلله مثل روغن بابونه و ياسمين و روغن شبت و            عالجش عسل به آب گرم شيرين و تمريخ به چيزي از روغن           

 گويد كه اگر يرقان از دفع طبيعت براي خلط صفراوي به سوي ظاهر بدن               احب كامل ص وروغن سوسن كفايت باشد     

بر جهت بحران باشد صحت او سريع سهل بود به استعمال حمام و ريختن آب نيم گرم بر بـدن و تمـريخ بـه روغـن              

نجبين سـاده   شرب سك  محمودبابونه و شبت و رياضت معتدل قبل استحمام و تغذيه به سكباج ماهي هاربا و به قول                  

 گوينـد كـه گـاهي       جرجـاني  و   ايالقـي ده درم به آب كاسني بيست درم و غذا مزورة زرشك و مغز بادام نافع است و                  

يرقان بر سبيل بحران بود و آن دو نوع است يكي آن كه ماده نضج يابد و طبيعت آن را به سوي ظاهر در روز بحران                          

 غالب آيد و به سوي ظاهر در غير وقت بحـران منـدفع گـردد و         دفع كند دوم آنكه طبيعت ضعيف شود و ماده بر آن          

چنان باشـد كـه مـريض را در          تر دهند و اين    يرقان بحراني را عالج نبايد كرد ليكن طبيعت را ياري بر دفع ماده تمام             

 موضع حار نهند تا مسام او گشاده گردد و سكنجبين به زوري كه در آن تخم كاسني و بيخ او و تخم كـشوث پختـه                         

باشند بنوشانند و اگر بحران ردي باشد عالج آن به عالج سوءمزاج حار جگر و عالج تب و عالج يرقـان كـه از تنـاول                          

گويد كه گاهي كثرت صفرا و انبثاث آن در بدن بر طريـق بحـران و دفـع                  طبري   واغذيه و اشربة حاره افتد بايد كرد        

السابع  با تب باشد و گاهي به غير تب در نادر بود پس اگر قبل             طبيعت باشد و اين بر طريق تنقيه بود و اكثر اين نوع             

 آن داللت بر كثرت صفرا و ضـعف طبيعـت و غلـظ مـاده و عـدم نـضج آن كنـد و ايـن عالمـت                             بقراطباشد به قول    

غيرمحمود است و اگر بعد سابع ظاهر شود بر نضج ماده داللت كند و بحران محمود و شفاي صاحب او سـريع باشـد                   

يان نهم و يازدهم ظاهر گردد نظر به حالي كه مريض بر آن در هفتم بود بايد كرد اگـر در آن روز محمـود                         پس اگر م  



283 

 

القلق باشد و در آن چيزي از عالمات محموده مثل رعاف و عرق و انحالل محمود باشد داللت بر بحـران                      مريض قليل 

فيف گردد و اگر روز هفـتم مـذموم بـود و            سخت محمود كند و آن در چهاردهم از يرقان پاك گردد و كم شود يا خ               

يرقان در نهم و يازدهم پديد آيد به سوي قاروره نظر كنند اگر نضيج باشد و در روز يازدهم يرقان شود بر سـالمت و                         

قرب زوال يرقان داللت كنند و اگر بعد چهاردهم حادث شود و مع سالمت احوال مريض در ماتقدم و سـكون مـرض                       

 تر به سوي تغير بر سالمت و قرب زوال يرقان داللت كند و اگر بعد چهاردهم حادث شـود مـع                      بر حال خود نه زياده    

 و صـعوبت ايـن محمـود بـه          تـر بـه سـوي تغيـر         سالما احوال مريض در ماتقدم و سكون مرض بر حال خود نه زياده            

ت و نـضج در قـاروره و   غيرشك بود و عالج مذموم به عالج تب از نوشيدن ماءالشعير و سكنجبين كنند و هر گاه قـو                  

 در اين موضع ذكـر كـرده كـه          بقراطسالمت در حركات مريض دريابند ضرور تنقيه يك دفعه يا دو دفعه بايد كرد و                

چون طبيعت در يرقان بعد هفتم و چهاردهم نرم گردد و اسهال صفراوي باشد مريض در اندك مدت از يرقـان پـاك                       

باشند ادوية منقي صـفرت بـدن و چـشم بـه عمـل آرنـد و از آن جملـه                      هرگاه ازالة سبب يرقان كرده       تعليمگردد و   

استحمام است و آبزن به طبيخ خاكشي و نشوق به سركة كهنه به مرات متواتر در حمـام و غرغـره بـه سـكنجبين و      

آبي كه در آن افسنتين پخته باشند و اهتمام سركة ترش و اكتحال به گالب تنها يـا بـه آب انـار تـرش برابـر و اگـر                              

كفايت نكند به عصاره اسقيوس نهري به شير دختر يا به عصارة شجرة مريم يا عصارة قثاءالحمار هر واحد مخلوط به                     

الورق سعوط كنند و خوردن پسته به سركه مجرب است           شير دختران و ايضاً به عصارة چغندر و عصارة لبالب عريض          

 زنان و شرب دوغ و طبيخ عذبه و گويند كه سـعوط بـه               و كذا كهربا و مرواريد تبرشي ترنج و سعوط به شونيز و شير            

 معالجات يرقـاني كـه در آن فـصد نفـس            الرئيس  شيخشونيز و شحم حنظل و نظر به سوي رنگ زرد مفيد و به قول               

اند و بعـضي غـسوالت و        مرض و تحليل او باشد و اگرچه در آن تفتيح سدد و سائر منافع است بعضي از آن مشروبات                  

 اكثر منافع آن در چشم و چهره است و بعضي از آن تدبير عام است مثل استعمال حمام متـواتر                     بعضي سعوطات كه  

هاي مقويه است و چون بول آيد در آبـزن كننـد كـه آن عـالج                  كه مدار بر آن و بر امثال آن از استعمال آبزن به آب            

ا سـردي بـه بـدن نرسـد و پارچـه            نيكوست نفع او به تجربه ظاهر شده و چون از حمام خارج شوند پارچه بپوشند ت               
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پوشيده بخوابند و اما آنچه غيرحمام است و از قسم استعمال دوا بود او آن است كه يرقـان را از جلـد خـارج كنـد و                            

ادوية كه اين را خارج نمايد يا به اسهال نمايد و يا به ادرار قوي و يا به عرق و بهتر اين آن است كه بر رياضت و تعب 

چنين عقب حمام و هر كه اراده معالجة يرقان خـود بـه تحليـل        صاً چون معرق شراب باشد و هم      و عطش بود و خصو    

نمايد برودت و شمال آن را ضرر كند مگر آنكه اراده بدان مقاومت دواي حار و جمع او باشد چنانچه فلفل بخوراننـد                       

 اشياي زرد نفع يابند كه ايـن تحريـك          اند كه صاحبان يرقان از نظر كردن در        و بعد از آن در آب سرد نشانند و گفته         

طبيعت به سوي دفع همه ماده صفراوي طرف جلد نمايد و تكليف يرقان خفت يابد و من از مثل اين معالجات انكـار             

اين است كه در هنگامي كه مريض در آبزن باشد دو اوقيه آب ترب بـا نـيم                  و از ادوية مشروبة معروفه      كنم   كثير نمي 

 طال بنوشانند كه زردي از آن خارج شود و ايضاً بگيرند يك خرمه هليون و يك كف نخود و در                     درم بورق و يك اوقيه    

ديگ با پنج قسط آب بپزند و به شراب آميخته بنوشند اگر تب نباشد و اگر تب باشد تنها بياشـامند بعـده در آبـزن                          

و ايـضاً روغـن نطـرون دو درم بـه     آبي كه در آن پرسياوشان جوشانيده باشند بنشينند كه زردي از آن بيـرون شـود    

شراب كهنه شب زير آسمان دارند و بنوشند و از تحميم كه مذكور شد به عمل آرند و يا اسقيل مشوي با شش جزو                        

برشت پاشيده بنوشند و يا پوسـت انـار          نمك سوخته دو فلنجار بر نهار بدهند و يا كبريت محرق دو درم بر بيضه نيم               

قدري كه در نر انگشت آيد بگيرند و با سه اوقيه شير خر بخورند و يا به قدر يك درم يا                     چهار درم زرنيخ يك درم به       

زيادة از آن حلبه به آب و عسل بخورند و در آبزن آب سرد بنشينند و يا بگيرند پرسياوشان سوده چهار درم و به آبي 

و اي خرءالكلـب كـه اسـتخوان        كه در انيسون جوشانيده باشند بخورند يا عصارة حماض بـه قـدري شـراب بخورنـد                  

خورانيده باشند سفيد او نه سياه چهار درم بگيرند و به عسل بخورند و يا برگ چقندر خشك شش درم به ماءالعسل                      

بدهند و يا پشك بز به مطبوخ و يا پودينه خشك چهار درم به شراب ممزوج تا سه روز به عمل آرند و يا نخود سـياه                   

انند تا ثلث آب برود و دو اوقيه از آن بنوشند و يا عصارة تـرب دو اوقيـه شـراب                     يك رطل پرسياوشان يك كف بجوش     

يك اوقيه و يا نخود سياه رطل حب بلسان كندر باديان هر واحد كف در شش قسط آب بپزند تا ثلث برود دو اوقيـه                         

درآيد با شراب و عـسل      از آن بنوشند و اگر تب نباشد به شراب بياشامند و يا دارچيني به مقداري كه در سه انگشت                    
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المحلب مقشر از هر دو پوست او دو درم بخورنـد و             بالمناصفه به قدر يك نيم اوقيه يا به آب و شراب خورند و يا حب              

برشت و يا بگيرند برادة شاخ گوزن هيجده قيراط و يا شراب فروساطيقون بخورند و  الصبغ يك درم در بيضة نيم يا فوه

نخواه و مويزج و اندكي از آن بخورند و يا فلفل و سرگين سفيد سگ خورندة استخوان يك                  يا بگيرند مغز چلغوزه و نا     

ملعقه به شراب و يا حنظل از شراب و آب پر كرده بنوشند و يا قدري زهرة خرس در شـراب بياشـامند و يـا بگيرنـد                            

راي سدي ربونـد هوفـاريقون      شاخ گوزن يك درم و ثلث و كبريت دو دانگ و با شراب بخورند و يا بگيرند و خصوصاً ب                   

شـوند و    الصباغين مساوي و به قدر يك درم بخورند و ادوية مفرده كه در اين باب داخـل مـي                   پرسياوشان كندش فوه  

الصباغين جنطيانا عود بلسان غـاريقون كنـدش جوزالـسرو قـسط             مفتح نيز هستند افسنتين انيسون اسارون وج فوه       

كرده و آن خفيف است نوشيدن دماغ قيح به شراب صرف است و يا بگيرند               زراوند طويل و مدحرج است و آنچه ذكر         

كنند اين است كه خراطين خشك       زردة دو بيضه و در نيم سكرجه شراب تر كرده بنوشند و از آنچه تعريف بسيار مي                

مـاض  چنين زهرة خرس و ايضاً آنچه به تجربه رسيده اين اسـت كـه بـيخ ح                 الحال است و هم    بخورانند كه منقي في   

بنوشند و در آفتاب بايستند و بعد از آن ساعتي مشي كنند تا آنكه گرم و تـشنه شـوند بعـده طبـيخ پرسياوشـان و                           

الفور عرق بسيار زرد آرد و ايضاً اگـر ايـن دوا              الصبغ و نعناع جوشانيده باشند بنوشند كه آن في          خصوصاً اگر با آن فوه    

با يك درم سـليخه بـه طـالي    بگيرند جوزالسرو دو درم و بنوشند   آن اينست   و از مدرات خاصة     عقب حمام بياشامند    

كهنه بعده صاحب او غذاي قابض بخورد كه آن همه مادة يرقان به بول دفع كند و گاهي به گوشـت خارپـشت نفـع                         

يابند به سبب قوت ادرار و تنقيه و موافقت او به جگر و اين غذا است و چون آب كشوث يك سكوره با تخم كرفس و                          

 خاصه بدان اين است كه حنظل را كاويده آنچه اندر آن باشد دور كنند و                مسهالت و از  طبرزد بنوشند نافع بود      شكر

ايم اين است كه بگيرند صبر نيم        طال در آن پر كرده بر انگشت جوش دهند و صاف كرده بنوشند و آنچه تجربه كرده                

ريقون هر واحد نـيم درم حـب سـاخته بـه مـاءالبزور              الصباغين و غا    درم سقمونيا يك دانگ نمك نفطي ربع درم فوه        

 عصاره است   سعوطات و از ها كه در قرابادين مذكور است بهر اين باب           ه كه سابق ذكر كرديم و حقن      اي  هبخورند و ادوي  

كه بدان سعوط كنند مثل عصارة قثاءالحمار و عصارة برگ حرف و عصارة فراسيون با عـصارة عرطنيثـا يـا عرطينثـا                       
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 شير زن يك شب تر كرده صبح افشرده نيم گرم بچكانند يا عصارة بيخ رطبه با زنبـق جـوش خفيـف داده                        كوفته در 

قدري شكر آميخته سعوط كنند يا عصارة ترب با برگ كوفته و از عصاراتي كه سخت گرم نيستند عصارة سلق اسـت                      

ه استنشاق كند و ساعتي بدارد و       العالم يا عصارة اسپغول نهري است و چون صرف سرك          و از عصارات سرد عصارة حي     

چنين اگر در آن شونيز يك شبانه روز تـر كننـد پـس صـاف                 مريض در حوض حمام باشد اين بهتر عالج است و هم          

نموده سعوط و شم از آن نمايند تنها و ممزوج و از غير عصارات اين است كه بگيرند مويزج ربع درم و سائيده به آب                         

 درم حل كرده بدان سعوط كنند در حالي كه اندر آبـزن يـا حـوض حمـام باشـند و                      گشنيز و روغن بادام مساوي ده     

گاهي بدان قدري سعتر فارسي خشك و اندكي سركه خمري آميزند و اما غسل نفس چشم مدام به گـالب و بـه آب                 

هـائي اسـت كـه در آن پرسياوشـان و شـيح و                بـراي اصـحاب يرقـان آب       غـسوالت  و از گشنيز و به آب ملج نماينـد        

مرزنجوش و جعده و بابونه و اقحوان خاصةً و خارخسك و شبت كه اصل در آن است جوشـانيده باشـند و گـاهي در                         

كنند كه آن شديدالجالست به تقطيع خود براي هـر رنـگ و گـاهي از ايـن       يرقان از سبب حار ترشي ترنج داخل مي       

 روغن اقحوان و روغن بابونه و روغـن شـبت و   ها كه بدان تمريخ نمايند به مثل  سازند و گاهي روغن    اشيا ضمادات مي  

ايضاً روغن عقيد انگور و روغن سوسن و غذاي اصحاب يرقان آنچه خفيف و لطيف باشد و در آن تفتيح بود و شورباي 

نويسد كـه اگـر بـا يرقـان           مي صاحب شفاءاالسقام ماهي ايشان را نافع است خصوصاً به چيزي كه مدر و ملطف باشد              

الثعلب و آب كاسني يا آب انار به شكر شيرين كرده بدهند و تا چهارم روز عـالج برفـق                       آب عنب  حرارت شديد باشد  

نمايند و شربت پوست بيخ دهند و يا به آب كاسني تنها يا به آب كرفس به سكنجبين ساده يا بزوري يـا آب انـارين              

 در آن شـيرة تخـم خيـارين و تخـم            به سكنجبين يا سكنجبين تنها يا به شربت دينار يا آب ريباس يا آب بيـد كـه                 

كاسني و باديان هر واحد سه درم برآورده باشند بدهند و اگر طبع قبض باشد به شربت آلو و شربت بنفـشه و شـيرة                         

هاي لينه نرم كنند و اگر عالمات غلبة صفرا ظاهر شود اسهال بـه طبـيخ هليلـه                   تخم كاسني و فتائل مسهله و حقنه      

بر نمايند و اگر قاروره بر غلظ ماده داللت كند نضج آن به مثـل طبـيخ بـيخ كاسـني و                      زردآلو و تمرهندي و خيارشن    

السوس و زرشك كه در آن يك قبضه كاسني غيرمغسول داخـل كننـد بايـد                 تخم كاسني و خطمي و گاؤزبان و اصل       
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غـم ممـزوج باشـد      كرد و چون قاروره به اعتدال آيد اسهال به ريوند در آب كاسني نمايند اگر حـرارت بـود و اگـر بل                      

خيارشنبر و غاريقون و هليلة كابلي و سقمونيا به حسب مقتضاي نوع ماده و سن و فصل در آن مخلوط سازند و ايـن           

مسهل براي صفراوي جيد است در آب شاهتره يك صد و هفتاد درم آلو بخاراي كالن ده عدد تمرهندي بيـست درم                

ون يك درم بجوشانند تا نصف او بماند صاف نموده پـانزده درم             تخم بادرنگ و خيار و زرشك هر واحد سه درم غاريق          

مغز خيارشنبر و يك درم روغن بادام و نيم درم ريوند داخل كرده بنوشند و اين مـسهل از امـالي اسـتاد مـن اسـت        

ريوند يك مثقال حشيش غافث نيم درم باريك سائيده در شـربت كاسـني اوقيـه آميختـه بخورنـد و ايـضاً اسـتادي                         

كرد تخم كاسني باديان تخم خيار هر واحد درم غافث نيم درم تخـم كـشوث                 هللا براي يرقان امر به اين دوا مي       ا  رحمة

ربع درم در عرق گاؤزبان سه اوقيه شيره برآورده سكبينج ساده اوقيـه داخـل كـرده بنوشـند و از مقئيـات تـرب در                          

 كرده به آب گرم بدهند و يا عصارة تـرب بـه             سكنجبين تر كرده به آب گرم بدهند و يا عصارة ترب در سكنجبين تر             

سكنجبين و نمك به آب گرم و استاد من گويد كه چون با يرقان سرفه شريك گردد و احيتاط بسيار كنند بهر آنكه                        

يرقان محتاج به مفتحات است و سرفه را مفتحات مضر است پس طبيب رعايت جـانبين نمايـد و بايـد كـه صـاحب                         

 قميص و غيره بپوشد و بدان نظر كند و تعليق با هر كه نمايد و تعليق خرزة يرقان كـه در                      يرقان لباس زرد مزعفر از    

شود نفع عظيم دارد و اكتحال به آب ترنج مزيل يرقان چشم اسـت و دوام جلـوس در آبـزن                      آشيانة خطاف يافته مي   

يات مبـرده و خليـات و       نافع است بنابر جذب ماده به سوي خارج بدن و امـا اغذيـه در ابتـدا مـزورات مثـل حـصرم                      

زيرباجات مبرزه به سركه و مزورة اناردانه با كاسني به سركه و شكر با كاسني مطنجن به رورغن بـادام محمـض بـه                        

سركه يا غيرمحمض يا كاهو به سركه يا مويز به سركه يا ماءالشعير به شكر يا سويق بـه شـكر و مـزورات معمـول از                           

ي و كاهو مسلوق و كاسني بري و كشوث رطب دهند و بعد ظهور نضج و                زرشك و ترشي ترنج و حماض بري و كاسن        

تنقيه شورباي بچة مرغ مطبوخ به رائب و سركه يا به اناردانه و مويز و بادام و سركه يا به سركه و كاسني و شـورباي                          

ابتالع آن  ماهي خرد سفيد رضراضي مطبوخ به سركه و خوردن آن ماهي و انكباب بر بخار آن هنگام پختن و كذلك                     

زنده و قريص ماهي و جدي يا مصوص به گوشت ماكيان و دراج و رائب و ماست ترش و انار و شفتالو و كدو و خيار و 
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النفـع بـراي يرقـان اسـت و يرقـان سـدي را                الثعلب و سكباج ماهي و بطون گوساله و ادمان به لحم بقر عظـيم               عنب

ادام و گشنيز و نخوداب به سرمق و چقنـدر و تـرب و كرنـب نـافع                  زيرباجات به چوزة مرغ و پياز و نخود و لبالب و ب           

 از مغنس و فولس نقل كرده كه شرب يك درم كهربـا بـا نبـات و كـذا                    سويدياست و بايد كه معالجه به قي نمايند         

الثعلب و اكل بقلة آن خام يا پخته و كذا بيخ حماض در سركه پخته يا به شراب و كثرت اكل آن و تخـم           عصارة عنب 

آن به شراب يك ساله كذا تخم بقلة يماني و كذا افسنتين و كذا عـصارة لـبالب و كـذا عـصارة غافـث و سـكنجبين                            

شربت و كذا عصارة كمـاذريوس يـا طبـيخ وكـذا             بزوري به آب كشوث و كذا كبريت به آب حل كرده يا در بيضة نيم              

الثعلب و كذا طبيخ نخود سرخ  ا و به آب عنبعصارة طرخشقوق يا طبيخ او و كذا ماميران چيني و كذا خيارشنبر تنه     

و كذا اسقولوقندريون با سكنجبين و كذا بخور مريم با سكنجبين و كذا طبيخ شجرة مريم به تمامه سه روز متواتر و                      

كذا پشك بز كوهي به شراب يك ساله و اكل پسته كوفته به سركه سرشته و شرب شاخ گـوزن سـوخته و فلنجـار و                          

 و كذا عصارل كرنب به شراب يك سالة خوشبو يا تنهـا چهـل و پـنج روز متـواتر و سـعوط بـه                          كذالك به سكنجبين  

عصارة فراسيون و شرب عصارة ترب ده روز متواتر يا تخم آن و كذا فاوانيا تنها با يك مثقال از آن به چهار اوقيـه آب                          

 و اطـراف نـرم نعنـع و كـذا هليلـة             برگ ترب و كذا عصارة پودينه نهري و كذا صبر به آب كاسني و كذا عصارة برگ                

كابلي و كذا حب كاكنج و كذا عصارة نبات او تا هفت روز متواتر و كذا پر زانوي اسب و كذا سرگين بچة اسب در اول  

تولد آن به قدر باقال و كذا سم بز سوخته به عسل سرشته و كذا پشك گوسفند پنج درم سوده در شراب يـك سـاله                          

 مرماحوز و كذا الدن و كذا جوز جندم و كذا خرنوب نبطي و كذا انار ترش و كذا ريوند و                    حل كرده صاف نموده و كذا     

تخم كشوث هر واحد يك درم و كذا شكر به آب طبيخ كشوث و كذا جگر حجل و كذا شحم فجل بـه سـركه و كـذا                            

بـز و خـوردن     حناي قريش به عسل سرشته و كذا طبيخ زردچوب و كذا آشيانة خطاف در آب تر كرده و كـذا شـير                       

اسفاناخ به طور غذا و كذا جرم ريباس و امتصاص آب او و شرب فلنجه و كذا هليلـة زرد و كـذا مرسـيا اعريـا و كـذا                              

خررةالبقر و اكل كرنب مطبوخ به ماكيان و كذا جرجير سه برگ و تعليق كمات و تمريخ طال و عصارة صعتر سـبز و                        

گفته كه فرو بردن سه عدد ماهي خرو زنده بر نهار براي دفع يرقان              شراب در حمام هر واحد نافع يرقان اصفر است و           
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ام و اكتحال گالب و سركة تند به ميل زجاج يا ميل آبنوس در ازالة زردي چشم حادث از يرقان مجـرب                       تجربه كرده 

 از متـأخرين    بعـضي من است اكتحال به آب گشنيز سبز و سعوط طبيخ شحم حنظل نيز مزيل زردي چـشم اسـت                    

يسند كه پستة مخلل و مويز مخلل و ادامت بر كاكنج يك مثقال و بعد قي تخم سـرمق نوشـيدن آب هنـدبا و                         نو مي

الثعلب هر واحد مجرب است اگر سبوس نخود چهار دام شب در آب تر كرده صـباح زالل آن گرفتـه بـه قـدري        عنب

ك بكوبند و بخورند نافع بود و       كند و چون گوشت موش صحرائي خشك كرده باري         نبات شيرين كرده بنوشند نفع مي     

اگر برگ حنا تا دو دام نرم كوفته در آب شب تر كنند و صبح آب صاف آن بنوشـند تـا يـك هفتـه مجـرب اسـت و                               

كند و اگر آب برگ ترب كوفته به قدر يك پياله برآورده و دو دام شكر                  خوردن ماهي و ديدن آن بالخاصيت فايده مي       

 در آب ماليده صاف نموده چهار دام شـكر آميختـه بـا خـشكه                 چهار دام تمرهندي  تري آميخته نهار بخورند غذا سه       

تناول نمايند و بر اين منوال چند روز عمل كنند به جهت يرقان از مجربات حكيم جعفر است و نوشيدن شيرة تخـم                       

ح تـا يـك     كاسني و تخم خربزه با سكنجبين عسلي نافع بود و كذا يك دستة برگ كاسني با دو درم نمك هـر صـبا                      

هفته خوردن و اگر هليلة زرد پانزده درم تمرهندي سي درم آلو بخارا سي عدد عناب سپستان گـشنيز خـشك گـل                       

بنفشه گل سرخ تخم كاسني تخم كشوث هر واحد يك كف جوشانيده بـا سـكنجبين بنوشـند اسـهال بـسيار آرد و                        

د است و اكتحال آب تمرهنـدي و بـرگ آن و     يرقان را در يك روز زائل كند و شكنبة گاؤ به سركه پخته خوردن مفي              

 و سعوط آب چقندر به روغن زيتون و يا پوست فندق هندي و يا شونيز بـه شـير                    ابن هبل يا زرشك با گالب به قول       

زنان و ايضاً اكتحال پوست ترنج سوده به ميل نقره و كذا دارفلفل هليلة زرد هر دو در سركه سائيده و كذا زردچـوب                        

 گويد كه چون مرض زائل گردد و قـاروره و بـراز بـه سـوي                 طبرير واحد مزيل زردي چشم است       و تخم جوزالقي ه   

طبيعت خود در حال صحت عود كند و زردي چشم باقي ماند ادوية مزيل آن به كـار برنـد مثـل انكبـاب بـر سـركة            

 امر به اكتحال آب السوس كوفته بيخته و شاخ گوزن و صدف هر دو سوخته و ابدي مطبوخ و اكتحال به سركه و اصل

كند و حفظ مزاج تحليل نمايند تا متغير نشود در پيدا نگردد و اين كحل مزيل صفرت عين                   درياي شور به سركه مي    

بعد زوال مرض است ماهي هاربا رضراضي صغر بر تابة مس سوخته و كهربا و هليلة زرد و دارفلفل مساوي سائيده به                      
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نمايند تا از آن تشرب صالح كند پس خـشك           يان اين را به سركه تسقيه مي      حرير بيخته اكتحال نمايند و بعض حران      

كنند و در كتاب خواص مذكور است كه خرء سفيد از سرگين سـگ و             كشند و ازالة بقية يرقان مي      كرده در چشم مي   

كنـد   زعفران مساوي سوده مزيل يرقان است و گويند كه طلق و زبدالبحر ازالة يرقان از چـشم بعـد زوال مـرض مـي                      

نويسد كه تقطير شياف ابيض در شير دختر يا سفيدي بيضه حل كـرده                 در حاشية شرح اسباب مي     خان حكيم شريف 

به اسپغول در آب كاسني يا سفيدي رقيق بيضه و روغن گل بر هم زده و خـواب       چنين تضميد چشم      نافع است و هم   

رقان چشم مسطور شد و اگر از اين تدابير فائـده           بر آن و به اين كحل اكتحال نمايند و نسخة آن همان است كه در ي               

نشود تنقية راس به مثل حب قوقايا يا حب ايارج نمايند بعده اكتحال به كحـل معمـول از هليلـة زرد و دارفلفـل در                          

 گفته كه عصارة ترب و فرصـاد از         علي ابن زين  سركة كهنه نمايند كه ازالة بقاياي او در يك روز كند و تجربه شده و                

گويند كه اگر صندل زرد يعني مالگير به گالب يا آب سائيده و دارهلد به آب                  مي اطباي هند كند   دويه غني مي  همة ا 

سائيده هر يك پنج ماشه عسل هفت ماشه آميخته بخورند و غذا دال خشكه سازند و تا يك هفته اسـتعمال نماينـد                       

اند و ايضاً گل حنا شش ماشه شب  نيز مجرب نوشتهاالثرست و يرقان اسود را  براي كنول باد يعني يرقان اصفر عجيب

در كاسة آن بخيسانند و صبح صاف نموده شربت ليمون دو توله يا شربت انار ميخوش آميخته بنوشـند كـه در يـك                        

كنند و مجرب است و يا آملة سوخته يك توله پوست درخت نيب سوخته يك توله در پيالـة شـب                      هفته ازالة آن مي   

 كرده بنوشند و اگر بيخ گدهاسه مسلم بر آورده سي و سه قطعه كرده در ريسمان معصفر بـه                    خيسانيده صباح صاف  

فاصلة نيم نيم گره بندند و در گلوي مريض آويزند بالخاصية نافع است و ايضاً مونگ سـبز سـه پـاؤ در آب شـب تـر                            

واحـد دو دام نـيم كوفتـه در         كرده صبح آب صاف آن بخورند غذا دال خشكه و يا پهلي ببول و سنگاهولي و آمله هر                   

يك آثار آب بجوشانند هر گاه چهارم حصه بماند قدري شكر در آن انداخته صاف نموده بنوشند و اگـر گـل ببـول و                         

نبات مساوي سائيده نگاه دارند و صبح يك توله خورده باشند نافع بود و يا مالكنگني هفت ماشـه سـائيده بـه شـهد                         

و دام شب در آب تر كرده صـبح سـائيده آب صـاف آن گرفتـه يـك ماشـه نمـك                       خورند غذا دال خشكه و يا بنوله د       

الهوري داخل كرده بنوشند و از ترشي و بادي بپرهيزند و اگر ريه گازران دو دام در يكپاؤ آب بخيسانند و صـبح آب                        
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ضاً اين دوا   صاف كرده بنوشند در هفته صحت شود و با دو سه برگ كسوندي با دو سه فلفل گرد سائيده بنوشند و اي                     

براي يرقان اصفر و اسود نافع است انترچهال درخت پيپل ريزه ريزه كرده سـه تولـه و نمـك گـازران كـه آن را ريـه                     

گويند سه توله هر دو را در يك نيم پاؤ آب شب بخسيانند و صباح آب صاف كرده بنوشـند و نهايـت تـا يـك هفتـه                             

ردن مفيد يرقان و صالبت طحال است و ايـضاً گوينـد كـه از               استعمال نمايند و اچار ترب در سركه مقطر ساخته خو         

مجربات است آهك پان تا سه ماشه و طفل را يك ماشه در پارة پهلي پخته كيله نهـاده بخوراننـد و بـاالي آن بـاقي                           

پهلي كيله بخورند و نوشيدن مطبوخ گلو نيز مفيد يرقان است و گويند كه نقوع پوست پيپل و بـرگ سپـستان نيـز                        

دافع يرقان است و اگر بندال شب در آب تر كرده صبح آب صاف آن گرفته دو سـه قطـره در بينـي چكاننـد                          مجرب  

زردي چشم ببرد و پشك گوسفند با بعضي ادويه خوردن دافع يرقان است و اگر تونبري تلخ در آب سائيده از قدري                      

سعوط نمايند زردي چشم را كه بعد دفـع         آب آن سعوط نمايد نافع بود و اگر هفت دانه شونيز به شير عورت سائيده                

يرقان باقي ماند زائل كند و آب ليمون در چشم چكانيدن نيز مفيد است و چون گياه گومه را از بيخ بركنـده كوفتـه                         

آب آن در چشم كشند سود دهد و اگر كيري انبه در آب يخ و يا شور پرورده و يا غيرپرورده بر تابة آهنـي سـوده در                  

چنـين   دو مرتبه دفع زردي چشم نمايد و اگر كيري به هم نرسد امچور خشك به كار برند و هم                  چشم كشند در يك     

گشنيز سبز و خشك در گالب و اگر كدوي تلخ را دو پاره نموده شب در شبنم بدارند و بامداد چند قطرة شبنم كـه                         

وم است كه گل پـالس خـشك        االثر است و در بياض والد مرحوم مرق         در آن جمع شده باشد در بيني بچكانند عجيب        

صاف نموده شكر سفيد دو درم آميخته بنوشند جهت رفـع           دو درم در ظرف گلي نو به شب تر نمايند و صبح ماليده              

زردي چشم مفيدست و اگر بين پهل يك عدد كوفته شب در آب تر نمايند و صبح جـوش داده آب صـاف او گرفتـه                          

كـه  اي     يابد و چون كدوي تلخ خشك را بشكافند و در سر آن پرده             بنوشند قي و اسهال خواهد آمد و از يرقان نجات         

ها و رخساره همـه      باشد برآورده نرم سوده اندكي از آن سعوط نمايند يرقان اصفر را كه چشم              مانند پردة عنكبوت مي   

ال كوفته  زرد شده باشد به اخراج رطوبات زردرنگ از بيني رفع كند و مجرب نوشته و اگر پهل كهسراين يعني باربند                   

بيخته در پارچه بسته ببويند نافع بود و نچون مغز تخم كدوي تلخ مـساوي آن گرفتـه تـاس آن بگيرنـد يـا بـه آب                            
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آميخته دو سه قطره در بيني چكانند براي رفع زردي چشم مجرب است و خوردن پوسـت بـيخ بـسكپهره بـا بـرنج                         

خ يك عدد يا بندال سوده دو قطـره از آن در بينـي              سانهي آس كرده تا يك هفته نافع است و اگر مغز تخم تورئي تل             

اندازند بعد از دو سه گهري زردآب بسيار از بيني و دهان جاري شود و عقب آن درد سر و شقيقه به هـم رسـد و در                            

آخر روز تب پيدا شود و تا سه پهر اين عوارض هائله خواهد ماند و هرگز نترسند كه در آخر شـب همـه آفـات زائـل                            

 در يك روز شفا حاصل گردد و اگرچه مرض كهنه بود و از مجربات حكيم نورالدين است و آنچه صاحب خواهد شد و

بقائي جهت يرقان مجرب نوشته اين است كه بيارند كدوي تلخ و سر آن بريده به آب پر نمايند و تمام روز در آفتاب                        

و گهري پوست هليلـه و نبـات سـائيده كـف     الصباح دو قطره در چشم كشند و بعد از د         و شب در شبنم بدارند و علي      

  دست بخورند و غذا در آن روز جغرات با خشكه خورند

  يرقان اسود

و آن تغيير رنگ بدن به سياهي باشد و اين را يرقان سندي نيز گويند و مخفي نيست كه پيش از اين مسطور شـده                         

يرقان اسود طحال را در وجوه تكـون او بـر            شيخباشد پس به قول       كه يرقان سياه بيشتر از طحال و گاهي از كبد مي          

يرقان اصفر از جهت تكون آن به سبب سدد مجربين و از جهت تكون آن به سبب ضعف بعض قوي و قوت بعض آن                        

قياس نمايند و يرقان اسود كبدي گاهي به سبب شدت حرارت جگر باشد به نحوي كه خون محترق شده سودا شود                     

ر طحال و مجاري اعانت او كند امر تمام گردد و گاهي به سـبب شـدت بـرودت                   و سودا در بدن كثرت پذيرد پس اگ       

جگر بود چنانكه خون عكر و سياه گردد و گاهي اين برودت با يبوست باشد و گاهي با رطوبت بود و گاهي به سـبب                         

خون را محترق  اورام بارد و صلب باشد و اما يرقان اسود كه به سبب جميع بدن بود يا از شدت حرارت بدن باشد كه                       

و سودا گرداند و يا از شدت برودت بود كه خون را منجمد و سياه كند هر يرقان اصفر و اسود كه سبب او همه بـدن                           

باشد آن به سبب عروق منتشر در بدن بود و فساد استحالة خون به سوي او بر قياس فساد استحالة خون بـه سـوي                         

 ظاهر در كبد نبود بلكه در عروق تنهـا باشـد و ممكـن اسـت كـه                   مادة استسقاي لحمي باشد و اگرچه در آنجا فساد        

تقسيم يرقان اسود به اين طريق نمايند كه گاهي به سبب كثرت ماده گاهي به سبب احتباس آن بود بر قياسي كـه                       
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در اصفر گفته شد و گاهي اتفاق افتد كه يرقان اسود نيز بحران امراض طحال و مانند آن بود چون طبيعت به سـوي                        

انـد     اسباب جزئيه يرقان اسود بر هفت نوع تقـسيم كـرده           بالجملهقص ماده به سبب مانعي غير ناحية جلد راه نيابد           ن

سدة مجرائي كه مابين جگر و سپرز است پس سودا از جگر به سوي طحال نرود و با خون مختلط شده در بدن                       يكي  

ودا از طحال بـر فـم معـده نريـزد و در سـپرز                سدة مجرايي كه مابين سپرز و فم معده است پس س           دومسرايت كند   

 ضـعف   سـوم بسيار جمع شده بار به جانب جگر رجوع كند و با خون در بدن ساري گردد و رنگ بدن سـياه سـازد و                         

جاذبة طحال با ماسكة آن يا هر دو و عجز طحال از جذب سودا پس سودا در جگر بماند و با خون آميختـه در همـه                           

 سياه گرداند و سبب ضعف قوت يا سوءمزاج باشد يا تولـد ورم در طحـال و ورم نيـز از                      بدن جاري گردد و رنگ بدن     

 ورم حار يا صلب طحال و بدان سبب ضعف او از جذب سودا و تنقية خـون از                   چهارمسوءمزاج و از سده خالي نباشد       

ا در جگـر     وقوع حرارت قوي در جگـر حتـي كـه خـون ر             ششم دفع طبيعت به طريق بحران امراض طحال         پنجمآن  

 حدوث سوءمزاج بارد مفـرط در جگـر و بـدان            هفتمبسوزاند و سودا گرد آيد و چون آن به اعضا رود يرقان سياه آرد               

 ايـن اسـباب بايـد كـه اوالً          طريق تشخيص سبب ابقاء خون دردناك در آن و سياه گرديدن آن و حدوث يرقان از آن                

كبدي بعده اقسام هر دو مشخص نمايند چنانچه نظر كنند بـه            دريافت اين امر نمايند كه يرقان اسود طحال است يا           

سوي رنگ مريض كه سياهي آن شديد خالص است يا نه اگر رنگ سخت سياه بدون زردي باشد و براز و بول هـر دو          

سياه بود و گاهي در براز دردي سياه بيرون آيد و گاهي بول سالم بود و پوست شكم كشيده با درد و ثقل باشد و در                          

ر احوال طبع قبض بود و گاهي نرم گردد و هضم ردي بود با خبث نفس و غم و وسواس بالسـبب باشـد و گـاهي           اكث

عرق سياه خارج شود يرقان اسود طحالي باشد پس اگر عالمات ورم حار طحال يافته شود سببش همان باشد و اگـر                      

آثار ورم و صالبت مدرك نگردد حـال        از مس طحال طالبت در موضع آن معلوم شود از ورم صلب طحال باشد و اگر                 

وجود ثقل و نمدد در جانب راست يا چپ و حدوث يرقان به تدريج دريافت كند اگر ثقل شديد و دشواري خواب بـر                        

جانب چپ و ظهور يرقان به تدريج بيان كند و بدن نحيف و نبض بطي بود از سدة مجاري باشد پـس حـال سـقوط                          

 جانب چپ بيان كند سده در مجراي مابين طحال و فم معده باشـد و اگـر ثقـل و                     اشتها به تدريج يا دفعةً و ثقل در       
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غيره نبود و با كدورت سفيدي چشم باشد پس اگر با سقوط اشتها بود از ضعف جاذبة طحال باشد و اگر سودا به قي                        

وع يرقـان   و اسهال برآيد از ضعف ماسكة طحال باشد واال حال تقدم امراض طحال و ظهور خفـت و راحـت بعـد وقـ                       

 رنگ سياه شديد خالص نباشد و آفت در بول بود و در             و اگر دريافت كنند اگر باشد سببش بحران امراض طحال بود          

براز زردي بيشتر نمايد و اول آفات در جگر ظاهر شده باشد و سائر امراض سوداي مراقـي ظـاهر شـود يرقـان اسـود                          

ن از حرارت و يبوست باشد و اگر سياهي و زردي با سرخي             كبدي بود پس اگر سياهي خفيف مائل به زردي بود يرقا          

مثل شقرت اندك بود از حرارت و رطوبت باشد و اگر مائل به سبزي بود از برودت و يبوسـت باشـد و اگـر مائـل بـه                             

 گفتـه كـه يرقـان اسـود منـذر بـه استـسقاي زقـي                 اسـكندر اندك زردي فستقي بود از بـرودت و رطوبـت باشـد و              

 در طحالي سدي بعده فصد اسليم از دست چپ          عالجو در اكثر دفعةً عارض نشود به خالف اصفر          شديدالحرارة است   

الثعلب سبز مروق با سكنجبين بزوري و شربت دينار دهند و تنقيـة سـودا كننـد و                 آب كاسني سبز مروق و آب عنب      

ال بيايد به عمـل آرنـد و        ماءالجبن با سفوف سودا استعمال نمايند و آنچه در سدة جگر گذشت و هرچه در سدة طح                

التفتيح دهند و قرص زرشك كبير و قرص كبر نيز مفيد است و ايضاً مفتحات چـون باديـان و                      اقراص و معاجبن قوي   

الثعلب و گل سرخ و بادرنجبويه و مويز منقي و اسطوخودوس و ريوند چينـي و افتيمـون و                     كاسني و بيخ آنها و عنب     

هاي زرد و با      شود و اگر قاروره سياه و كف        براي اخراج سودا نيز داخل كرده مي      مغز فلوس و گلقند بدهند و هليلجات        

تب باشد قرص زرشك صغير چهار ماشه افزايند به شربت انار شيرين توله سرشته تناول نمايند بعـد آن آب كاسـني                      

رشك شش ماشـه    سبز مروق ده دام شيرة تخمه خيارين شش ماشه شربت بزوري بارد سه توله بنوشند و باز شيرة ز                  

افزايند چون در تب و ديگر عوارض آن تخفيف شود منضج داده اين مسهل دهند گل نيلوفر پنج ماشه آلـو بخـارا ده                        

الطيب هر يـك چهـار ماشـه     الثعلب پوست بيخ كبر سنبل  دانه تخم كاسني و خيارين كوفته هر يك شش ماشه عنب          

 دو توله ترنجبين چهار توله روغن بادام شش ماشه افـزوده         سناي مكي نه ماشه جوشانيده مغز فلوس پنج توله گلقند         

بنوشند و تبريد شيرة تخم كاسني شش ماشه شيرة باديان چهار ماشه شربت بزوري دو تولـه قـرص زرشـك صـغير                       

الثعلـب هـر واحـد        السوس شيرة عنـب    كوفته چار ماشه به آب كاسني ده توله و شيرة خيارين شش ماشه شيرة اصل              
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قند دو توله و اسپغول شش ماشه پاشيده بدهند و شرب كشوث و كذا كمافيطوس هفت روز متواتر و     چهار ماشه و گل   

شرب حضض هندي و تخم حماض و جعدة جبلي هر واحد نافع يرقان اسود است غـذا نخـودآب و شـورباي گوشـت                        

شه همراه گلقنـد    بزغاله و مرغ دهند و اگر به سبب ضعف طحال باشد شيرة تخم كشوث شيرة انيسون هر يك سه ما                   

انـد همـراه همـين دوا اسـتعمال           و شربت بزوري خورند و قرص گل و قرص كبر و ريوند و مانند آن كه مقوي طحال                 

الثعلب سبز بر طحال ضماد سـازند و هـر            كنند و گل سرخ و فوفل و افسنتين و مصطكي سائيده با سركه و آب عنب               

ورم طحال باشد عالجش در اورام طحال بيايد و اگـر بـه طريـق               چه در ضعف طحال بيايد به كار برند و اگر به سبب             

هـاي ملطـف چـون        بحران باشد امداد طبيعت نمايند به شرب سكنجبين و استحمام به آب شيرين و ماليدن روغـن                

 احتراقـي فـصد     در كبـدي   وروغن بابونه و شبت و سوسن بر بدن و جز آن كه در عالج يرقان صفرا بحراني گذشـت                    

ليم كنند و تصفية حرارت جگر و اصالح آن به اشربه و اغذيه و اطلية مبرده كه در عالج امراض جگـر از                 باسليق يا اس  

سوءمزاج حار و در يرقان اصفر غلياني گذشت بايد كرد و تبريد قرص زرشك صـغير سـوده بـه شـربت انـار سرشـته                          

له و گاهي به اضـافة شـيرة خيـارين          همراه آب كاسني سبز مروق ده توله سكنجبين ساده دو توله گلقند يك نيم تو              

گاهي شيرة زرشك نيز معمول است و تنقية مواد محترقه به مـسهل سـودا و يـا بـه مطبـوخ افتيمـون و شـاهتره و                            

بماءالجبن نمايند و گل بنفشه و نيلوفر سپستان آلو بخارا تمرهندي و غيره نيز در اين نوع مستعمل است و اگـر بـه                        

و اين نادرالوقوع است عالج آن به عالج امراض كبد از سوءمزاج بارد كـه مـذكور شـد                   سبب سوءمزاج بارد جگر باشد      

 مسيحي گفت كه از ادوية مسهله در يرقان اسود هليلة سياه و بسفايج و خربق سياه و الجورد و                    مهره اقوالبايد كرد   

ند پـس اگـر خـون سـياه         حجر ارمني استعمال كنند و در يرقان اسود طحال فصد باسليق و اسليم از جانب چپ كن                

الفور بند كنند بعد از آن به طبيخ افتيمون و بسفايج و هليلة سياه اسـهال آورنـد و                     برآيد استخراج آن نمايند واال في     

بگيرند افتيمون سوده پنج درم و با دو سه اوقيه سكنجبين ممزوج به آب گرم بخورنـد و اگـر چهـار درم افتيمـون و                         

 بود و عصارة باديان و عصارة برگ طرفا دو ملعقه بـا سـكنجبين بنوشـند بـا طبـيخ       يك مثقال غاريقون خورند افضل    

الصبغ و نعنع مساوي بنوشند و در آفتاب نشيننند تا تشنه شوند و سخت گرم گردند بعده آب سرد                     پرسياوشان و فوة  
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 شـيخ يلي نفع كند    بنوشند كه آن عرق آرد و رنگ به حالت طبيعي رجوع كند و اگر در طبيخ پرسياوشان نشانند خ                  

فرمايد كه در طحالي نظر كنند اگر در آنجا امتالي دموي بسيار باشد فصد باسليق ايسر و بعـده اسـيلم گـشايند                         مي

پس از آن به طحال و اصالح سدد آن و اورام آن و ضعف آن مشغول شوند و اگر سبب آن كثرت سودا باشد به سبب                          

نانچه مذكور شد ايضاً استفراغ آن به چيزي كـه مخـرج او باشـد واجـب                 چيزي كه از مواد و اغذيه توليد آن نمايد چ         

است و از اين قبيل است طبيخ اسقولوقندريون به خربق مذكور در قرابادين و به مرات بدانستفراغ نماينـد و مطبـوخ                      

 كبر هر يـك     افتيمون به اين صفت بگيرند هليلة سياه و كابلي هر واحد ده درم شاهتره اسقولوقندريون بسفايج فقاح                

پنجدرم بيخ كرفس و باديان هر واحد جفنه خربق سياه دو درم و در سه رطل آب بجوشانند تا ربـع بمانـد و بـر آن                            

چنـين حبـوب    افتيمون پنج درم انداخته جوش خفيف دهند پس صاف نموده با دو ثلث درم ايارج فيقرا بدهند و هم                

قون و پوست بيخ كبر اسـت و بعـد اسـتفراغ مـاده شـير شـتر                  معمول از هليلة سياه و افتيمون و نمك هندي و غاري          

بنوشانند و اگر يافته نشود ماءالجبن متخذه به سكنجبين بزوري و اذخر و جعده وادوية طحاليه از اسـقولوقندريون و                    

از بيخ كبر و مانند آن بدهند و آبهائي كه در آن برگ طرفا و بيخ آن جوشانيده باشـند و آب بـرگ كبـر و آب بـرگ                              

الثعلب و آب كرفس اگر حرارت باشد و سكنجبين مطبوخ در آن اسقولوقندريون               ترب و سكنجبين و كذلك آب عنب      

و برگ كبر و ثمر طرفا و جعده و اگر در طحال ورم حار باشد بايد كه در مسخنات افراط نكننـد و اگـر در آن سـدد                             

 در باب سدد طحال ادوية مخصوص آن عنقريـب  باشد مفتحات قوية مذكور در باب سدد كبد نيز در اين نافع است و           

ذكر خواهم كرد و اگر به سبب ضعف حادث در طحال باشد بايد كه بر آن محاجم بالشرط نهند و رياضت اسـتعمال                       

كنند و ضمادات مقوي طحال مثل آنكه از افسنتين و قردمانا و فقاح اذخر و حاشا و قنطوريون و بيخ كبر هـر واحـد                         

 جزو و مقل يك نيم جزو اشق هفت جزو ساخته باشند ضماد نمايند و هـر گـاه بـشويند بـه                       يك جزو و گل سرخ دو     

سركة كهنه كه در آن شبت و بورق و نمك و سداب و پودينه جوشانيده باشـند بـشويند و اگـر سـبب يرقـان اسـود                            

به ادوية معلومه براي    حرارت كبد باشد عالج جگر به مطفيات نمايند و اگر برودت باشد عالج به ترياق كبير خاصة و                   

آن بايد كرد و اگر سبب آن جميع بدن باشد اول آنچه به كبد واجب است به عمل آرند بهر آنكه عروق بعده بـدن از                          
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تر از آن بايد كـرد        كنند و بقوي    آن منفعل گردد و اما عالج نفس يرقان اسود به چيزي كه عالج نفس يرقان اصفر مي                

ز جهت طحال باشد بايدكه فصد اسليم از دست چپ كننـد و اسـهال بـه مطبـوخ                    گويد كه اگر يرقان ا     صاحب كامل 

افتيمون نمايند و ماءالجبن به اين سفوف دهند هليلة سياه دو درم هليلة زرد سه درم افتيمون غـاريقون هـر واحـد                       

بخورنـد و   درم نمك نفطي صبر هر واحد دانگ همه را باريك سائيده سه درم با هشت اوقيه تا يك رطـل مـاءالجبن                       

ايضاً آب پودينه نهري ربع رطل و سكنجبين دو اوقيه بر نهار سه روز بدهند و ايضاً آب برگ اثل مروق با سـكنجبين                        

ةالـصباغين و اسـقولوقندريون هـر         بنوشانند و اين دو را نافع يرقان سوداوي است بگيرند كندش و كبريـت زرد و فـو                 

برشت آميخته بخورنـد و ايـضاً مـويز منقـي ده درم گـل               ا بيضة نيم  واحد يك جزو همه را باريك سائيده و يك درم ب          

سرخ پنجدرم كبابه كوفته سه درم يك شبانه روز در آب گرم خيسانيده يك رطل از آن بر نهار بنوشند و پنج روز يا                        

يده دو داد عـدس مقـشر باريـك سـائ     ام كه در يرقان مي يك هفته به عمل آرند كه نافع است و اين دوا از زني گرفته     

ام و اگـر در طحـال    درم با قدري آب باديان و اندكي بول كودك نابالغ ناشتا بنوشند كه نافع بـه منفعـت بـين يافتـه                     

صالبت باشد عالج طحال به ادويه و اضمده كه در عالج اوجاع طحال خواهد آمد بايد كرد و در باب غذا و غيره بدان                        

 يرقان سياه كه از سپرز بود اول رگ باسليق يا اسـليم از دسـت چـپ                  نويسند كه    مي ايالقي و   جرجانيتدبير پردازند   

زنند پس اين دواي مسهل دهند هليلة زرد پانزده درم هليلة كابلي هشت درم بيخ كرفس بيخ باديان هر يـك شـش                       

لو درم بگر كبر يا كبر اسقولوقندريون هر يك هفت درم خربق سياه دو درم سفايج چهار درم مويز منقي بيست درم آ                    

بخارا بيست عدد تمرهندي ده درم افتيمون پنج درم همه را جوشانيده صاف نموده هفتاد درم با يك درم ايارج فيقرا 

و نيم درم غاريقون و يك درم تربد بدهند و ابن مسهل چند كثرت بايد داد بعد از آن مـاءالجبن كـه بـه سـكنجبين                           

ر هر چند روز اين سـفوف هليلـه خورنـد هليلـة زرد سـه درم         افتيموني ساخته باشند به كار برند و اگر حاجت آيد د          

هليلة كابلي دو درم افتيمون يك درم ايارج فيقرا نيم درم نمك هندي يك دانگ و اين يـك شـربت اسـت بـه قـدر                           

حاجت و قوت در اوزان ادويه كم و زياده كنند و اين سكنجبين در اين علت سودمند است بيخ كـرفس بـيخ باديـان                         

 يك ده درم انيسون افتيمون جعده و دانة كبر و كزمازج و اسقولوقندريون و تخم كـرفس و باديـان هـر                       بيخ اذخر هر  
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يك پنج درم همه را در سركه جوشانيده صاف نموده از آن سركه سكنجبين سازند و هر بامـداد يـك اوقيـه بـه آب                          

با هليلة سياه و افتيمون و غـاريقون        باديان و آب برگ گز و آب برگ كبر و آب برگ ترب آميخته بدهند و شير اشتر                   

الثعلـب يـا آب كاسـني بـا      و نمك هندي به قدر قوت مريض سودمند بود و اگر مزاج گرم باشد يا تب بـود آب عنـب      

سكنجبين بدهند و غذا مصوص به سركه و كرفس و كاسني و بوارد از گوشت بزغاله و كبر به سـركه پـرورده سـازند                 

السوس مقشر كوفته و تخم كاسني      يم از دست چپ كنند و هر صبح جالب از اصل          گويد كه در سدي فصد اسل     خمود  

و پوست بيخ كاسني هر واحد سه درم و از شكر سفيد ده درم بدهند و غذا مزورة زيرباج به سركة كهنه سـازند و يـا                           

سه اوقيـه آب    بگيرند سناي مكي پنج درم و تخم كاسني سه درم پوست بيخ آن پنج درم و شكر سفيد ده درم و در                       

بپزند تا يك اوقيه باقي ماند معجون نجاج پنج مثقال در آن حل كرده بنوشند و يا ماءالجبن سه اوقيه به اين سفوف                       

دهند هليلة سياه هليلة زرد هر واحد سه درم افتيمون يك درم غاريقون نـيم درم بـسفايج نـيم درم كوفتـه بيختـه                         

به شكر سفيد ده درم بنوشند و يا آب برگ اثل سـه اوقيـه و شـكر ده                   شربتي سه درم و يا آب پودينة جبلي ده درم           

درم بدهند كه آن را خاصيت عظيم در ازالة يرقان اسود است و اگر از ضعف جاذبه يا ماسكة طحال بود صرف عنايت                       

 تيهو يا به تقويت امر طحال به نوشيدن هر صباح سكنجبين بزوري به گالب كنند و غذا مزورة زيرباج لحوم ماكيان و

حمالن دهند و گل سرخ فوفل افسنتين مقل مصطكي هر واحد سه درم كوفته و مصطكي و مقل گداخته آميخته بر                     

نويسند كه در يرقان اسود سدي فصد اسليم و تنقيـة بـدن و                 مي غيره و   مغني صاحب و   خجنديطحال ضماد كنند    

آن كنند و اسهال به مطبوخ سناي مكـي و هليلـة            تفتيح سدد به سكنجبين بزوري و امثال آن و ماءاالصول و شربت             

كابلي هر يك سه درم تخم كاسني دو درم پوست بيخ آن سه درم به معجون نجاح پنج درم نماينـد و مـاءالجبن بـا                          

ترنجبين بنوشند و سفوف كه نسخة آن در قول محمود گذشت تابع است و اگر سبب آن شدت حرارت جگـر باشـد                       

كنند پس استفراغ خلط سوداوي بـه مثـل هليلـة زرد و هليلـة كـابلي و سـناي مكـي و                       فصد اسليم و باسليق ايمن      

افسنتين رومي و گاؤزبان و بسفايج و افتيمون هر يك سه درم تخم كاسني و تخم كشوث پوسـت بـيخ كبـر بنفـشه                         

ت درم  پرسياوشان هر يك دو درم شاهتره پنج درم جوشانيده صاف نموده مغز خيارشنبر بيست درم تـرنجبين بيـس                  
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الثعلـب نـافع    حل كرده و يك دانگ حجر ارمني آميخته صباح بنوشند و آب برگ كبر و آب بـرگ تـرب و آب عنـب       

است و غذا كاسني و سركه و بعد تنقيه چوزة مرغ مطبوخ به سركه دهند و براي يرقان اسـود ماءالـشعير بـه شـربت                          

ن اسطوخودوس غاريقون ريوند حجر ارمنـي مغـسول         اصول و تنقيه به مطبوخ افتيمون بدون هليله كنند و يا افتيمو           

هر واحد نيم درم به روغن بادام چرب كرده به عسل خيارشنبر سرشته استعمال كنند و معجون مغنـي مفيـد اسـت                       

نويسند كه اگر تمرهندي به قدر پنج شش توله شب در آب خيسانيده صبح آب زالل آن بدون              از متأخرين مي   بعضي

روز و روز چهارم مقئي قوي دهند به اين نوع كه بندال سه ماشه شب در يك پاؤ آب تر كـرده                      ماليدن بنوشند تا سه     

صبح صاف نموده بنوشند و قدري نخود بريان باالي آن بخايند اگر در عمل آن درنگ شود به قدري نمك و آب گرم                       

ماشه بدهند در ازاله يرقان اسود      مدد كنند و بعد از آن تا چهار پنج روز سفوف سنا و باديان و قند سفيد هر يك سه                     

 تنقية طحال و تفتيح سدد آن و فـصد اسـليم يـا باسـليق كننـد و كـشوث               انطاكياز مجربي مسموع است و به قول        

وخوالن بخورند و مرواريد و مرجان سوخته مجرب است و قرص ريوند و معجون مغني را در اين باب خاصيت عظيم                     

ين علت به منزلة سيف قاطع است اين است كه ريوند را در آتش پاچك دشتي  گفته كه آنچه در اعابد حكيماست و 

بسوزند و مثل او زردچوب اكبرآبادي بريان كرده بگيرند و هر دو سائيده سه درم به آب سرد بخورند كه ايـن مـرض                        

 گويد كه   ريطبگذارد و اكنحال بسد سوده چند روز در ازالة رنگ سياه از چشم مجرب است                  سوداوي را در بدن نمي    

نوع يرقان سدي به سبب انسداد او طريق مابين مراره و كبد و انسداد طريق مابين طحال و كبد بود و چون اين هـر                         

دو سده حاصل شوند مرارة صفرا را جذب نكند و در خون جگر بياميزد و در عرق به طريـق غـذا نافـذ شـود و اعـضا                     

ك اگر طحال اخالط سوداوية عكره را جذب نكند در جگـر بـاقي              بدان اغتدا كنند و به رنگ آن متشكل گردند و كذل          

ماند و با خون مع صفرا مختلط گردد و در عروق نافذ شود و هر گاه صفرا و سودا مخلوط گردد و در عروق به سـوي                           

جميع بدن نفوذ كند بدن زود سياه گردد و زردي در سياهي رنگ اهل سند است و از اين جهت اين نـوع را سـندي                         

د پس اگر سده منحل نشود جگر ممتلي نگردد و احتمال اجتماع سودا و صفرا در خود بر سبيل دوام نكنـد و در        نامن

چنين طحال به طريـق       اين هنگام حميات صعب بر ادوار مختلف پيدا شود و گاهي كبد ورم نكند و صلب گردد و هم                  
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هر دو باشد و گاهي با ورم در جگـر و سـپرز و              عدم غذا و وصول صفرا بسيار و اين نوع گاهي با صالبت كبد و طحال                

گاهي از سوءمزاج در عروق و كبد و ورم بود و شديدالخطر او آن است كه با تب باشد پس اگر با تب بود عالجش اين 

است كه اگر مريض متحمل باشد و قوت و زمان و وقت و مزاج و سن مساعدت كند فصد باسليق و حل طبيعـت بـه                          

د حشيش غافث اسقولوقندريون مساوي و هر دو را در آب بجوشانند بعده در مقـدار شـربت از آن     اين دوا كنند بگيرن   

پانزده درم فلوس خيارشنبر ماليده بنوشند و يك شربت يا دو استعمال كنند اگر قوت احتمال آن نمايد و لزوم شرب 

و مزاج و بلد كند واال به سكنجبين        ماءالشعير به سكنجبين معمول از سركة عنصل و بزور كنند اگر احتمال آن وقت               

از سركة عنصل و بال بزور ساده بدهند و ايضاً اگر با تب باشد اين ماءالشعير به سكنجبين معمول از سـركة عنـصل و                         

بزور كنند اگر احتمال آن وقت و مزاج و بلد كند واال سكنجبين از سركة عنصل و بالبزور ساده بدهند و ايضاً اگـر بـا                          

االرض افسنتين هر واحد دو درم سرخس و          قرص بماءالشعير و سكنجبين بدهند اسقولوقندريون كوكب      تب باشد اين    

بيخ عرطنيثا و بادام تلخ و زوفاي خشك و پرسياوشان هر واحد يك درم و نيم عصارة زرشك عصارة غافث هر واحـد                       

 تخم خربـزه هـر واحـد پـنج درم           ده درم صمغ عربي نشاسته كتيرا هر واحد دو درم مغز خيار مغز تخم بادرنگ مغز               

زعفران نيم درم زعفران نيم درم تخم كرفس اسارون فطراساليون تخم فنجنكشت هر واحـد دو ثلـث درم كـافور س                      

طسوج صندل سفيد مقاصري و خشبة خراساني معروف به كدر هر واحد سه درم كوفته بيخته به آب كاسني سرشته 

 پانزده درم سكنجبين و چهل درم ماءالشعير بخورند و حل طبيعـت             به وزن يك يك درم قرص سازند و يك قرص با          

به شريت هليله كه روفس ذكر كرده به اين نسخه بايد كرد بگيرند هليلة سياه پنجاه درم هليلة زرد مثل او و كوفتـه                        

ده پنج السوس كوفته انداخته و آب داخل كر در ظرف چيني كرده بر آن بيست درم زوفاي صعتري و پانزده درم اصل      

روز در آفتاب بدارند بعده آب صاف كرده پنج رطل صغير از آن وزن كرده بجوشانند تـا نـصف بمانـد از آتـش فـرود                           

آورده دو رطل شكر داخل كرده شب بگذارند پس بجوشانند تا به قوام غليظ آيد و هرگاه ارادة تليـين نماينـد در آب                        

شانند كه اخراج اخالط سوداوي نمايد و غـذا در جميـع            كاسني مروق شصت درم اين شربت هفت درم حل كرده بنو          

اند كـه     اين ايام صرف مزورة زيرباج دهند نه غير آن و اگر خيار به سركه خورند جائز است و بعض حرانيان ذكر كرده                     
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اصطباع به سركة مسخن نافع براي اين نوع است و هرگاه اعراض تب قوي شود اسباب تب قوي گـردد معالجـة تـب                        

ايند و هر گاه يرقان قوي شود و تب ضعيف گردد بر معالجة يرقان زيادت كنند و هر گاه هر دو مـساوي در                        خاصةً نم 

مقدار بود در عالج هر دو مساوات نمايند و هر گاه قوت يابند و عرضي مانع فصد يافته نشود فصد باسليق كنند و اگر                 

 سوده و تخم ترب و اندك كندش كه مقدار او به            زوال يرقان مشكل شود و تب زائل گردد عالج كنند به تخم سرمق            

كند و هر گـاه طبيعـت محمـوم كـه بـدان               گشايد و يرقان را زائل مي       وزن طسوج باشد كه اين عالج اكثر سده را مي         

يرقان سندي باشد منحل گردد و قدري خون در اجابت آيد پـشك هـالك گـردد و بـه عـالج آن مـشغول نـشوند و                 

اي كه در آن زوفا و فطراساليون و برگ جمـسفرم جوشـانيده                كه با تب باشد به سركه      تضميد طحال صاحب اين نوع    

باشند بايد كرد و تضميد كبد چون در آنجا تب باشد به آب آس تر و آب سيب ميخوش و پوست جو و قـسب مفيـد                           

 غير تب باشد امـر  الزريره و روغن به نمايند و اگر يرقان به   الراعي و اندكي سركه و كعك مسحوق و قصب          قباص عصي 

تر و صاحب او اميدوارتر است و عالجش در اين هنگام فصد باسليق ابطي و حـل طبيعـت            تر و عالج او ممكن      او سهل 

به اين حب بود نسخة آن افتيمون افسنتين رومي هر واحد دو ثلث درم هليلة سياه و كابلي هر واحد يك درم عصارة             

 مطبوخ ماذريون مدبر به سركه سه طسوج خربق سياه مـدبر بـه شـير                غافث ريوند چيني هر واحد پنج دانگ كندش       

تازه نيم دانگ محمودة انطاكي مشوي دو دانگ و نيم صبر سقوطري دو درم زعفران دو دانگ همه را سائيده بـه آب                       

 از بيخ عرطنيثا و ترمس تلخ مطبوخ آميخته مثل فلفل حب سازند شربتي مثقال و ربع به آب باديان دو يا سه شربت   

اين بخورند و اقراص غافث با ريوند و زرشك و قرص ورد مساوي سائيده مرتب سازند و از اين اقراص بـه سـكنجبين                        

النفع و كافي است و تضميد طحال به اشق منقوع در سركه    معمول به سركه عنصل و اصل و بزور بخورند كه اين بالغ           

 انجير و بيخ كبر و حاشا و حماما و جعده و فطراساليون و              اي كه در آن اشق و       كنند و تكميد به لبدمغموس در سركه      

تخم كرفس بستاني جوشانيده باشند بايد كرد و بر كبد اين ضماد كنند ناردين دو درم سنبل مصطكي هـر يـك دو                       

دانگ مغز بادام تلخ پوست داخل پسته ميعة خشك سائيده به آب كاسني و كرفس به كار برند و اين وقتي است كه                       

شد و نه تب شديد و بر آن از نبض استدالل كنند و اما از قاروره استدالل بر آن ممكن نيست و اين نوع گاهي                         تب نبا 
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فهمد كه آن از سدة طحال است يا از سدة ميان كبد و مراره و ميان كبد و طحـال                      مشكوك فيه بود پس طبيب نمي     

قـاروره نظـر كنـد اگـر بـه صـورت ميفخـتج و               و طبيب حاذق بر آن از سه وجه استدالل نمايد يكي آن كه به سوي                

زعفران مخلوط باشد بداند كه سده در دو موضع است و اگر سياه بحت ديـده شـود و سـياهي ظـاهرتر بـود و زردي                           

ظاهر نباشد بدانكه سدة طحال است دوم آنكه به سوي براز نگاه كند اگر زردي و سياهي هـر دو در آن معلـوم شـود                          

ضع است و اگر سياه بود و زردي در آن نباشد مگر به مقداري كه در اهل صـحت هنگـام                     بداند كه سده در هر دو مو      

جودت هضم بود بدانكه سده در طحال است سوم آنكه بدن او را به پارچه بمالد پس اگر در پارچه آثار سياه به نظـر                         

وضـع اسـت و تـب الزم بـه          آيد سده در طحال بالشك باشد و اگر سياه مائل به زردي نمايد بدانكه در سده در دو م                  

اضطرار بود پس اگر سده در كبد باشد از تب حاد صعب و هذيان و قلق شديد البد است و اگر سده در طحال بـود و                           

در كبد نباشد به اضطرار با وي تب نبود و انتفاخ جنبين و افكار مختلفه باشد و بر اين اسـتدالل كـه سـابق گذشـت                           

 نوع عالجي است مخصوص به يبس و آن ترياقي است كه بـراي جميـع امـراض                  اعتماد نمايد و اهل حران را در اين       

دادنـد و ابومـاهر       اند و حسب مزاج انسان و بلد و سن گاهي به آب كرفس و گاهي به ماءاالصول مي                   كبد تركيب داده  

بود ايـضاً    ميخورانيد مگر آنكه مرض بسيار حادث و تب الزم  آن ترياق را بماءاالصول در جميع امراض كبد بسيار مي         

اين مرقه است كه آن را غساله نامند لحم خارپشت و لحم راسو گرفته به اندك كرفس و شبت هر دو پخته شـورباي                        

شد و مردي را اين نوع يرقان به غير تب حادث شد و تا پنج سـال بـاقي                     نوشانيدند و مرض زائل مي      آن به مريض مي   

ت سوده با مغز بادام تلخ او را اشارت كرد و اين را بخورد و مرض                ماند و معالجه شكل گرديد شخصي به خوردن كبري        

 گفتـه كـه نـوع       روفساو به كلي زائل شد و كبريت را در معالجة اين نوع و باسقوريدوس در كناش خود ذكر كرده و                     

انحـالل  تر اين آن است كه با وي          سليم اين آن است كه در آن خصية مريض ورم نكند و بزاق او متغير نگردد و ردي                 

 ذكر نموده كه يرقان اسود سندي چون قبل از چهارم روز ظاهر شود و مريض در هـشتم    بقراططبيعت و تب باشد و      

  ام  بميرد واگر قبل از هفتم پديد آيد در يازدهم هالك شود و در اين خالف كثير است كه در امراض كبد ذكر كرده

  يرقان اصفر و اسود
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قان با هم جمع شوند يا به سبب آنكه صرا منتـشر و خـوني را كـه بـدان مخـتلط           فرمايد كه گاهي هر دو ير       مي شيخ

باشد احتراق عارض شود و سودا گردد و دو خلط مركب شوند و يا به سبب آنكه در هر دو جانب اعني جانب كبـد و                          

 مجتمـع  نويـسد كـه گـاهي دو يرقـان     مراره و جانب كبد و مراره و جانب طحال آفت افتد و بعض شراح قـانوني مـي         

گردند به نحوي كه اوالً يرقان اصفر عارض شود و بعده از اين صفرا بعض محترق گردد و قدري خون با وي آميزد                         مي

و آن سودا گردد يرقان اسود از آن حادث شود و يا به اين طور كه در بدن صفرا و سودا كثرت پذيرد و هـر واحـد از                             

 واحد از اين دو قسم يا سبب آن واحد بالشخص يا بالنوع بـود يـا                 آن هر دو به سوي ظاهر بدن مندفع گردد بعده هر          

چنين نباشد و اول چنان بود كه هر گاه حرارت عارض شود اوالً صفرا تولد كند بعده هر گاه فعل او اشتداد كنـد بـه                          

صفرا پيدا  دوام مالقات او با منفعل سودا به احتراق پيدا گردد و ثاني چنان باشد كه چون حرارت ضعيف عارض شود                     

شود و در اين هنگام سده در مجراي مراره و سده در مجراي طحال عارض گردد و بدن را دو يرقان از نـوع واحـد از                           

سبب كه آن سده است عارض شود ثالث چنان بود كه چون سخونت كبد را عارض شود صفرا تولـد كنـد و مجـراي                         

 يرقان در وقت واحد بود و حدوث اصفر اول باشـد            طحال را سده عارض گردد و سودا كثرت پذيرد و چون حدوث دو            

به سبب سرعت نفوذ صفرا به سوي ظاهر بدن نسبت به سودا و چـون دو يرقـان مجتمـع شـوند گـاهي يكـي از آن                            

اندك در زمـان   شديدالظهور باشد و گاهي هر دو متساوي باشند و اكثر اصفر در زمان اندك عارض شود و اسود اندك     

 از صفرا شئ كثير دفعةً پيدا شود و درين هنگام ممكن اسـت كـه دفعـةً بـه سـوي ظـاهر بـدن                          بسيار بهر آنكه اكثر   

 به قول شيخ هر گاه هر دو يرقان مجتمع شوند و امتال باشد و احتياج بـه فـصد افتـد از هـر دو                          عالجمتحرك گردد   

يرقان جمع كنند و مطبـوخ      دست فصد كنند يكبارگي و يا ميان هر دو فصد فاصله چند روز كنند و در تدبير هر دو                    

هـاي بـرگ تـرب و طرفـا و بيـد هـر واحـد يـك نـيم اوقيـه آب                         كه در آن افسنتين و افتيمون باشد بنوشانند و آب         

الثعلب سه اوقيه آب برگ كبر دو اوقيه جمع كرده همه را بجوشانند و ده درم خيارشنبر ماليـده و دو ثلـث درم     عنب

يراط سقمونيا در بهي بريان كرده انداخته بنوشند و بعده دو روز صـبر كننـد و                 ايارج فيقرا و دو دانگ زعفران و سه ق        

بعد از آن ماءالجبن و سكنجبين بخورند و اما اغذيه در جميع يرقان خفيفة معلومه و ماهي رضراضي و شورباي بچـة                      
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اسـليق يـا اسـليمين      مرغ فربه و از بقول كاسني و كرفس مدبر خاصةً و كبر مخلل دهند و گويند كه ميان هر فصد ب                    

فاصله سه روز دهند و به مطبوخي كه بهر استفراغ صفرا و سودا مخصوص است اسهال آورند و آنجا كه سـودا زيـاده                        

هـاي    باشد به تدبير طحال بيشتر توجه كنند و آنجا كه صفرا غالب بود معاونت جگر اكثر نمايند و اگر در نـسخة آب                      

رنجبين بيست درم و گلقند ده درم و روغن بـادام دو ماشـه افزاينـد و در                  مذكور وزن خيارشنبر بيست درم كنند و ت       

ادويه سردار و غاريقون يك درم اضافه كرده و سكنجبين ريوندي پنج درم آميخته بخورند و بااليش دوا بنوشند بهتر                    

ا باشد و حـدوث   گويد كه اگر يرقان مركب از صفرا و سودابوسهلبود و نوشيدن شربت دينار جامع در تدبيرين است       

او از اقساد كبد و طحال هر دو بود فصد باسليق از دست چپ گشايند خصوصاً اگر بـدن متحمـل فـصد باشـد بعـده                           

اسهال به اين مطبوخ نمايند هليلة زرد بيست درم هليلة سياه و كابلي هر يك ده درم بيخ كرفس و باديان هر واحـد                        

ن هر واحد پنج درم خربق سياه سه درم بسفايح چهار درم مـويز              هشت درم شاهتره هفت درم ثمر كبر اسقولوقندريو       

منقي بيست درم آلو بخارا سي عدد عناب بيست عدد تمرهندي بيست درم همه را در پنج رطـل آب بجوشـانند تـا                        

 يك رطل بماند افتيمون پنج درم انداخته بمالند و يك رطل از آن صاف كرده با دو درم ايارج فيقرا و مثقال غاريقون                      

الثعلب و تخم كاسني و كشوث و آب باديان و آب اطراف غـرب                بنوشند و اگر در اينجا حرارت مفرط باشد و آن عنب          

و آب برگ ترب و آب برگ كبر و سكنجبين بدهند و اگر حرارت نباشد شير اشتر بعد تنقيه مطبوخ مذكور دهنـد و                        

ون و اگر اتفاق شير نـشود مـاءالجبن بـه ايـن ادويـه               بگيرند اين شير با هليلة سياه و افتميون و نمك هندي و غاريق            

بدهند ماءالجبن سكنجبين معمول از بيخ كبر و ثمر طرفا و باديان مرتب سازند و غذا به چوزة مرغ معمول به سركه                      

 و  سيد اسمعيل و كرفس و لحوم جدي مطبوخ به سركه و كبر مخلل و سكنجبين معمول از عسل و سركة كبر كنند                     

ه اگر يرقان هم از سپرز بود و هم از جگر اول فصد باسليق كنند بعده مسهل به ايـن مطبـوخ دهنـد                         گويند ك  يوسف

هليلة زرد ده درم هليلة سياه هفت درم افتيمون پنج درم مويز منقي پانزده درم بيخ كبر بيخ كرفس بيخ باديان بيخ                      

ين پـنج درم همـه را بـه دسـتور معمـول             كاسني هر يك پنج درم آلو بخارا بيست دانه تمرهندي پانزده درم افـسنت             

بجوشانند و صاف كرده هفت درم تا ده درم فلوس خيارشنبر در آن حل كرده بـا يـك درم ايـارج فيقـرا و نـيم درم                            
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الثعلب سـه     غاريقون و دانگي سقمونياي مشوي بدهند و بعد از اين ماءالجبن دهند و آب كاسني دو اوقيه و آب عنب                   

 برگ گز هر واحد يك نيم اوقيه و آب برگ كبر اوقيه جوشانيده صاف نموده درم فلـوس                   اوقيه و آب برگ ترب و آب      

خيارشنبر حل كرده بدهند و اين سكنجبين در اينجا سودمند است تخم كاسني تخم كـرفس شـونيز انيـسون بـيخ                      

نـافع بـود    باديان بيخ كاسني بيخ كرفس مساوي در سركه جوشانيده و از آن سركه سكنجبين سـازند و ايـن ضـماد                      

كزمازج اطراف انگور خشك هر يك ده درم گل سرخ بيست درم صندل سفيد هشت درم خطمي پانزده درم خطمي                    

الطيب جعد و حماما كمافيطوس هر يـك هفـت            پانزده درم بنفشه ده درم آرد جو بيست درم زعفران پنج درم سنبل            

 و مقل به سركه حل كرده و اندك موم بـه            درم مصطكي سه درم قنطوريون شش درم مقل ده درم كوفتني را كوفته            

روغن گداخته با مقل صاليه نمايند و بر برگ چقندر يا برگ انگور ماليده بگذارند مدنظر كنند كه گرمي بيشتر است                     

  يا سودا اگر سودا بيشتر بود عنايت به طحال اكثر نمايند و اگر حرارت بيشتر باشد عالجات جگر حار بيشتر كنند

  مزاج طحال سوء

شـود و طريـق تـشخيص سـوءمزاج           بدانكه در طحال جميع انواع سوءمزاج بسيط و مركب مثل سائر اعضا حادث مي             

هشتگانه او اين است كه اوالً از مريض حال كثرت تشنگي و سوزش در جانب چپ بپرسند اگر اقرار آن كند پس نظر 

رعت و بطوء و رنگ چهره زرد و تيـره و سـوء             كنند اگر قاروره و براز سرخ مائل به سياهي باشد و نبض مختلف در س              

خلق و گرمي ملمس و ساقين و سقوط اشتها و الغري بدن بود سوءمزاج حار طحـال باشـد و اگـر قـاروره بـا وجـود                            

نضج بود و با آن قبض طبيعت و گرمـي قـدمين و سـاقين باشـد و نـبض مركـب از                    سرخي صاف به غير رسوب و بي      

د سوءمزاج حار يابس طحال باشد و اگر اقرار تشنگي و التهـاب نكنـد و ملمـس                  سرعت و صغر و مختلف غيرمنظم بو      

بارد بود حال اشتها و هضم بپرسند اگر سقوط اشتها و قلت هضم بيان كند و با آن كثـرت قراقـر و آروغ و آب دهـن                            

ن و زبانمائـل بـه   بود سوءمزاج بارد باشد واال مس طحال كنند اگر لثيت آن و ثقل در آن باشد ترهل بدن و سياهي آ                    

سفيدي و سبزي بود و در قاروره سياهي نباشد و غلظ نبض و فساد هضم بود سوءمزاج رطب يـا حـار رطـب طحـال                 

باشد و اگر صالبت طحال مدرك شود و با آن نحافت بدن و سياهي آن و صفاي بول و قبض طبع و فـزاع و غـم بـود          
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رطب هر دو يافته شود سـوءمزاج بـارد رطـب طحـال باشـد و                سوءمزاج يابس طحال باشد و اگر آثار سوءمزاج بارد و           

گويند كه قلت عطش و بياض قاروره مع غلظ مائل به سبزي و تيرگي و نمطي وغثيان و فرط اشـتها از سوءهـضم و                         

 به قول شيخ عالمات سوءمزاج طحال عالج كليبطوء در نبض مركب بتراخي نيز نشان سوءمزاج مادي بود واال ساذج   

اي براي نفوذ آن به چيزي منفذ نمايند و به            تر و نافذتر بود و حيله       جات كبد است و محتاج به ادوية قوي       قريب از عال  

 گويد كه آنچه مطلق سـوءمزاج را نـافع بـود ايـن              خجنديچيزي كه حفظ قوت بر آن نمايد تا آنكه فعل خود بكند             

به شكر طبرزد بدهند و اكل و شرب در قدح است كه برگ بيد در سايه خشك كرده بسايند و هر صبح دو درم از آن 

معمول از چوب طرفا مفيد و كذا سبوس گندم در سركه جوشانيده و نمد در آن تر كـرده بـر موضـع طحـال بـستن               

  شديدالنفع است و كذا پوست بيخ كبر و افتيمون هر يك سه درم كوفته بيخته به عسل سرشته خوردن نافع 

  عالج سوءمزاج حار طحال

بديل مزاج كنند به سكنجبين ساده چهار توله در عرق كاسني و مكوه هر دو هفت توله و اگر حـرارت در                      در ساذج ت  

مزاج زياده بود و شيرة خرفه نه ماشه اضافه نموده بنوشند و غذا پالك و بنوماش مقشر به سركه ترش كرده بـا بـرنج                        

الثعلب مروق هر يـك هفـت تولـه بـا          و عنب دهند و در مادي فصد باسليق و اسليم از جانب چپ كنند و آب كاسني                

سكنجبين ليموني چهار توله دهند و آب برگ بيد با سكنجبن نيز مفيد و بهر تليين مطبوخ هليلـه و مغـز فلـوس و                         

مطبوخ افتيمون فواكهي و مانند آن به كار برند بعده اگر حرارت زياده بود جهت تعديل مزاج قرص طباشير ملين بـا                      

هاي مذكوره و شربت بزوري بارد و امثال آن و يا با سكنجبين مقطـري و                  لوقندريوني همراه آب  اين قرص كافور اسقو   

گالب و عرق كاسني استعمال نمايند بگيرند گل سرخ چهار درم طباشير مغز تخم خربزه مغز تخم بادرنگ مغز تخم                    

فران يك درم كافور نـيم درم       خيار تخم خرفه هر يك سه درم ريوند چيني اسقولوقندريون هر واحد يك نيم درم زع               

كوفته بيخته به آب بيد يا كاسني سرشته قرص سازند و به اضمدة بارده مثل آرد جو و برگ طرفا و گشنيز سـبز بـه                          

سركه آميخته و مثل لبالب به سركه پخته و به آرد جو سرشته تضميد طحال كنند و سبوس به سركه جوشـانيده و                       

افع است و غذا قلية بچة بز با اسفاناخ و چقندر پخته ريخته به آب ليمون كاغذي                 يا انجير به سركه پخته طال كردن ن       
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و سركه ترش كرده به نان دهند و در حرارت ساذج تبريد و تعديل كفايت كند و به فصد و اسهال كمتر حاجت افتد                        

ه اين نوع سوءمزاج     سفوف خرفة محلول در آب كاسني تر و سكنجبين مغني از سائر ادويه است و ب                جالينوسو بقول   

گردد و غذا سـكباج كـه         باشد و مؤدي به استسقا مي       عنايت بيشتر مصروف بايد داشت كه در اكثر با امراض جگر مي           

دار كننـد و شـيرة        ترين اشياست و امر به امتصاص انار چاشـني          در آن كبر بسيار داخل كرده باشند و كبر مخلل نافع          

ع به آب آلوبخارا يا آب تمرهندي به جـالب تليـين نماينـد و بـه مـزورة                   تخم خرفه به شكر دهند و هنگام قبض طب        

گويد كه هر گاه در علل طحال با حرارت به سوي اسهال حاجت آيـد               مسيحي  زيرباج يا بچة مرغ مصوص غذا سازند        

ليلـه  اين مطبوخ بدهند هليلة كابلي و سياه هر واحد پانزده درم شاهتره هفت درم باقي اجزاي اين همـان مطبـوخ ه                     

النفع اسـت بـا       است كه در عالج ورم دموي طحال در قول جرجاني بيايد و يا آب لبالب به غاريقون بدهند كه عظيم                   

الثعلب يا آب طرفا يا آب كشوث بـه انـدكي آب              غاريقون مثقال به اوقية سكنجبين دهند و بعد مسهل لزوم آب عنب           

الـسوس چهـار      گل سرخ پنج درم زرشك دو درم اصـل        كرفس و سكنجبين كنند و اين قرص بدهند طباشير دو درم            

درم سنبل عصارة غافث لك ريوند پوست بيخ كبر در سركه تر كرده خشك نموده هر واحد يـك نـيم درم غـاريقون                        

يك درم به آب اطراف طرفا سرشته قرص سازند شربتي مثقالي به سـكنجبين قـرص سـاخته محـرور سـكنجبين و                       

اين سفوف بدهند تخم كاسني كزمازج كـدوي خـشك هـر واحـد يـك جـزو تخـم                    مبرود به طبيخ انيسون بخورد و       

 گويد كه عالج سوءمزاج حار تنقية بـدن از          ابن الياس فنجكشت نيم جزو كوفته بيخته سه درم به سكنجبين بخورند           

اخالط سوداوي است و فصد باسليق و اسليم چپ اگر قوت و سن و وقت حاضر مساعدت كند و هـر صـبح جـالب از             

هندي پانزده درم و شكر سفيد ده درم و ترنجبين پانزده درم بنوشند بعد از آن تليين طبيعت به مطبـوخ فواكـه                       تمر

كه در آن هليله زرد و سياه هر واحد هفت درم تخم كشوث سه درم باشد بايد كرد و غذا مزورة ماش به شيرة بـادام                          

سه درم و تخم كشوث سه درم و شكر سفيد ده درم            الثعلب پنج درم و تخم كاسني         خورند و هر صباح جالب از عنب      

 و يـا     اسـت  بنوشند و غذا مزورة مذكور و يا از ماش و نخود و شيرة بادام و بچة مرغ سازند و نوشيدن ماءالجبن نـافع                      

قرص كافور اسقولوقندريوني كه سابق مسطور شد در آن وزن گل سرخ پنج درم و زعفران نيم درم و كافور نيم دانگ              
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 اسقولوقندريون حذف كرده به دستور ساخته يك مثقال به سكنجبين ساده هر صباح بخورند و ضماد بـرگ                   نموده و 

طرفاي مذكور به كار برند و يا بگيرند تخم ترب و حرمل و شيطرج هندي هر واحد سه درم و كوفته در سركه كهنـه                         

نجبين بزوري ده درم و آب كاسني       قطعة نمدآلوده تكميد طحال نمايند و يا هر صبح قرص زرشك يك مثقال و سك              

الثعلب هر واحد ده درم بدهنـد و ايـن سـفوف نـافع اسـت طباشـير ريونـد بـيخ كبـر هـر واحـد دو درم                                و آب عنب  

السوس سه درم كوفته به حرير بيختـه يـك            الطيب مصطكي عصارة غافث هر واحد درم زرشك چهار درم اصل            سنبل

كنجبين ده درم و آب كاسني پانزده درم و آب بيد بيست درم بنوشـند               مثقال سكنجبين ساده ده درم بخورند و يا س        

و اگر با آن تب و عطش شديد نباشد بزر شاهتره رطب و كاسـني و كـشوث و اثـل و بيـد و جـو خورانيـده شـير آن              

بگيرند و در ديگ سنگين كرده بجوشانند و سكنجبين ساده در عين جوش داخل كرده از آتش فرود آورده در كيسة                 

باس آويزد تا آب صاف برآيد پس هر صبح اين آب پنجاه درم با سـكنجبين سـاده ده درم بنوشـند و غـذا مـزورة                           كر

زرشك به مغز بادام و بچة مرغ كوچك بخورند و اين قرص نافع است ريوند چيني تخم خرفه هر واحـد دو درم گـل                         

زعفـران ربـع درم كـافور يـك دانـگ           سرخ شش درم طباشير هفت درم مغز تخم كدو مغز خربزه هر واحد پنج درم                

باريك سائيده قرص سازند يك مثقال بخورند و اگر با آن تب و تشنگي سخت باشد شـيرة خرفـه پنجـاه درم يـا آب                       

هندوانه پنجاه درم به سكنجبين ساده ده درم بنوشند و غذا ماءالشعير يا مزورة ماش اگر از شعير كراهت كند بدهند                     

طرفا هر واحد سه اوقيه بسكنجبين ساده بهترين دواست و يا كبر مخلل يك اوقيه هر                و نوشيدن آب برگ بيد و آب        

 گويد كه نظـر بـه       طبريروز بخورند و يا انجير به سركه پرورده بر نهار بخورند و بعده رياضت معتدل استعمال كنند                  

ن كنند بگيرند پوست    سحنة مريض و قوت او كنند پس فصد باسليق از جانب چپ نمايند و لزوم شرب اين سكنجبي                 

بيخ كبر خشك ده درم پوست بيخ كاسني مثل او در سركه مقدار سه رطل صغير بجوشانند تا مهرا شود پس افشرده          

صاف نموده شكر طبرزد داخل كرده به قوام آرند و حب قوت و مزاج به آب كاسني بنوشند و از رياضت منع كننـد و                         

 اين ضماد پوست بيخ كبر كشوث و تخم كاسني شحم انار برگ كاسني غذا مزورات معمول به سركه و شكر بسازند و     

الثعلب همه را باريك ساييده به سركه آميخته بر طحال نمايند و اگر التهاب                صحرايي برگ كاسني بستاني برگ عنب     
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 شديد باشد با سكنجبين ماءالشعير و آب خندروس دهند و از چيزي كه در آن حالوت باشد منـع كننـد و اگـر تـب                         

حادث گردد يقين كنند كه در خون او صفرا آميخته پس بر ماءالشعير و سكنجبين اقتصار نمايند و چون در قـاروره                      

نضج ظاهر گردد و قوت مريض صالح بود حل طبيعت به اين مطبوخ كنند تمرهندي منقي از ليف و تخم بيست درم                      

عناب آلوبخارا هر واحد بيـست عـدد پوسـت          الثعلب كف     ترنجبين پنج درم تخم كاسني و كشوث هر واحد كف عنب          

بيخ كبر كف همه را جوشانيده و صاف نموده و قدر شربت گرفته مغز فلوس خيارشـنبر ده درم در آن ماليـده صـاف                 

الثعلب مـروق بالمناصـفه بـه سـكنجبين           كرده بنوشند و چون قارورة او به صالح ابتدا كند بر آب كاسني و آب عنب               

ينجا تب نباشد و نه در جگر مريض علتي باشد در خوردن شورباي سـكباج بـه لحـم حمـل و                      اقتصار كنند و اگر در ا     

نويسد كه آنچـه از        مي گيالنيچوزة مرغ مصوص به سركه در جوف آن كرفس و نعناع داخل كرده باشند باك نيست                 

 اضـافه كننـد و      نوشانند آب طرفا و خالف و غرب است بعد جوشانيدن به آتش ماليـم و سـكنجبين در آن                    ها مي   آب

هاي مذكوره دهند و آنچـه        شود و قرص كه در قول مسيحي گذشت با يكي از آب             گاهي آب كرفس در آن افزوده مي      

كند اين دوا است كـدوي كوچـك را خـشك كـرده كوفتـه دو درم از آن بـا سـكنجبين                         هنگام التهاب و تب نفع مي     

 اين سفوف گل سرخ طباشير مغز تخم كدو و مغـز تخـم              بخورانند يا تخم خرفه كوفته دو درم با سكنجبين بدهند يا          

خربزه تخم خرفه هر واحد چهار درم لك و ريوند يك درم زعفران نيم درم كافور يك دانگ شـربت يـك مثقـال بـه                          

  كند آب كاسني مروق است  سكنجبين و آنچه بسيار نفع مي

  عالج سوءمزاج بارد طحال

له در عرق بادرنجبويه و شاهتره هر يك هفـت تولـه دهنـد تخـم                جهت تسخين اين سكنجبين بزوري اصولي چار تو       

كرفس باديان انيسون تخم كشوث تخم فنجنكشت تخم سداب تخم شلجم بيخ كرفس بيخ باديان بـيخ سوسـن هـر                     

يك هفت درم نيم كوفته يك شبانه روز در سركه صد درم و آب به قدر كفايـت خيـسانيده بجوشـانند چـون نـصف                          

يك آثار قند سفيد به قوام آرند و قرص معمول از پوست بيخ كبر و زراونـد و اسـقولوقندريون و                     بماند صاف نموده با     

اشق و تخم فنجنكشت و فلفل و قسط و سداب و اشنه و ايرسا و وج و سنبل كوفته بيخته به سركه و آب برگ كبـر                           
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ـ                 يخ كبـر و ثمـر طرفـا و    و طرفا سرشته استعمال كنند و اضمدة متخذ از انجيـر و قـسط و بـرگ سـداب و پوسـت ب

اسقولوقندريون و مغز بادام تلخ و برگ غرب به سركه آميخته بر سپرز گذارند و خوردن مثلث بـر نهـار و آب تـرب و                          

ترياق اربعه و گلقند همه مفيد و مجرب است و بهترين غذا گوشت مرغ با مصالح گرم و به سركه فتـق داده اسـت و                          

شد بعد ماءاالصول مطبوخ مسهل مناسب دهند و يا پوست بيخ كاسني پوست      اگر طبع قبض بود يا سوءمزاج مادي با       

بيخ باديان هر يك نه ماشه بيخ كبر بيخ كرفس هر يك پنج ماشه تخم كشوث تخم فنجنكشت اذخر هر يك چهارم                       

ولي ماشه تخم كاسني باديان هر يك نه ماشه مويز منقي دو توله جوشانيده گلقند چهار توله و سكنجبين بزوري اص                   

دو توله داخل كرده هفت هشت روز داده تنقيه به حب اصطمخيقون كند و مطبوخ افتميون ريوندي علويخان كننـد                    

و جهت تعديل مزاج قرص كبر دهند و از انجير خام و برگ سداب و بيخ كبر و عذبـه و اسـقولوقندريون و بـرگ گـز                            

و طرفا و مكوه سبز ضماد سازند و غذا شورباي مـرغ            سبز و مكوه و مغز بادام تلخ هر يك دو درم در سركه و آب كبر                 

 هـرمس به نان دهند و ابن بيطار نوشته كه نوشيدن نبيذ تنها و عصير برگ با عسل در اين باب از مجربـات اسـت و                          

الطحال كه معروف به قرص ايرسا اسـت در ايـن بـاب مجـرب سـرهندي                   گفته كه ترياق اربعه با گلقند دهند و قرص        

 خوردن جلنجبين و نوشـيدن سـكنجبين معمـول بـه سـركة عنـصل و تنـاول قـرص گـل بـه                         عيدساست و به قول     

 صـغير  حـاوي  صـاحب سكنجبين عسلي و شرب شراب كهنه برناشتا و غذا انجير به سركه باگوشت بريان نافع اسـت           

م بنوشـند و    نويسد كه هر صبح جالب از باديان و زيرة سياه و تخم فقد هر واحد سه درم با گلقنـد عـسلي ده در                         مي

غذا مزورة نخود به مغز قرطم و اندك دارچيني سازند و يا هر صباح اين قرص فنجنكـشت بدهنـد تخـم فقـد تخـم                          

كاسني مغز تخم كدو هر واحد ده درم به سكنجبين ساده بسرشند و درسكنجبين بزوري يك مثقال از آن حل كرده                     

السوس مويز طائفي هـر    بيخ كبر پوست بيخ كرفس اصلبدهند و يا به اين ماءاالصول دهند پوست بيخ باديان پوست          

واحد ده درم تخم كاسني باديان تخم كشوث هر واحد سه درم تخم خيارين هر واحد پنج درم تخم فنجنكشت سـه                      

درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا يك رطل بماند صاف كرده هر صبح مقدار سي درم در آب گرم حل كـرده                         

و برگ اثل بيخ كبر اشنه مساوي در سركة خمر جوشانيده و قطعه نمد در آن آغشته بر طحال بنوشند و برگ سداب 
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نهند و اگر طبيعت محتبس باشد و احتياج تليين افتد به اين مطبوخ كنند سناي مكي پنج درم هليلـة سـياه هفـت                        

 سياه عناب سپـستان    درم بيخ اذخر حشيشه غافث هر واحد سه درم بنفشه خشك پنج درم تخم كاسني سه درم آلو                 

هر واحد سي عدد در سه رطل آب جوشانند تا به يك رطل بمانـد مغـز خيارشـنبر ده درم تـرنجبين ده درم در آن                           

 گويـد كـه     خجنـدي ماليده صاف نموده سحرگاه بنوشند اگر زمانة تابستان باشد و صـباح اگـر زمانـة زمـستان بـود                     

 دراج و چوزة مرغ و غيره لحوم فاضله و دارچيني سـازند و اگـر                ماءاالصول و شربت آن بدهند و غذا نخوداب به لحوم         

احتياج تليين باشد اسهال بحقنه نمايند و يا مطبوخي كه در قول صاحب حاوي گذشت ليكن وزن هليله پنج درم و                     

بنفشه سه درم و عناب بيست عدد و ترنجبين پانزده درم است و گلقند پانزده درم عـوض آلـو و سپـستان مرقـوم و                          

كند سوءمزاج بارد طحال را ترياق اربعه نيم درم به ماءاالصول و روغن بادام شيرين اسـت و كـذا بـرگ                        چه نفع مي  آن

چنين ضماد انجير مطبوخ      سداب خشك و مغز بادام تلخ مساوي در اشق محلول در سركه سرشته ضماد كردن و هم                

  معجون بخردل و پوست بيخ كبر هر دو سوده خيلي سودمند است

  وءمزاج رطب طحالعالج س

چيزي كه مجفف باشد مثل اقراص معمول از گل سرخ و بيخ كبر و ريوند و سنبل و لـك مغـسول و زرشـك بـه آب                            

طرفا سرشته با ماءالعسل دهند و اضمدة معمول از پودينه و بورق و سداب و ثمر طرفا به سركه تند استعمال نمايند                      

ند و بهر تعديل قرص زرشك ريوندي شـربت بـزوري حـار دهنـد و                و در مادي به مطبوخ تربد و حب ايارج تنقيه كن          

انجير هفت عدد با اجزاي سابقه ضماد كنند و يا هر صباح سـكنجبين بـزوري ده درم بـه آب بـيخ كبـر بيـست درم        

بدهند و غذا نخوداب به مغز قرطم يا قليه يا كباب مرغ با مصالح گرم بخورند و يا تليين طبيعت به حب افتيمون يـا                         

ب ايارج قوقايا نمايند و به قول ابن تلميذ سكنجبين بزوري به ماءاالصول يا شربت او بنوشند و تليين طبيعت بـه                      بح

  ها كنند  حقنه

  عالج سوءمزاج يابس طحال

بهر ترطيب سكنجبين افتيموني و شربت نيلوفر چهار توله در عرق شير نه توله دهند و يا در عرق نيلـوفر و گاؤزبـان                        



312 

 

له نوشانند و شربت بنفشه وخشخاش و نيلوفر بماءالقرع و ماءالخيار بنوشند و اطلية مرطبه مثل مغـز  هر يك هفت تو 

تخم كدو و مغز تخم خربزه و تخم خرفه و خطمي به لعاب تخم مرو هر يك سه ماشه و شير دختران و روغن بنفشه                         

 و غـذا شـورباي بچـة بـز بـا خـشكة       هر يك يك توله بر طحال نهند و نگذارند كه خشك شود و به شير بز تر كننـد       

گيالني و ديگر اغذية مرطبه تناول نمايند و آنجا كه يبوست مادي بود فصد باسليق يـا اسـليم چـپ مقـدم دارنـد و                          

بماءالجبن با سفوف و حب الجورد و مطبوخ افتيمون فواكهي تنقيه نمايند بعده خميرة صندل ترش با عـرق شـير و                      

الثعلب به خميرة بنفشه دهند و يا جـالب            آب عنب  خجندي و   ابن الياس  و به قول     شربت انارين و تخم شربتي دهند     

از تخم كاسني و بزر فقد هر يك سه درم و شكر سفيد ده درم بدهند و غذا مزورة ماش و كدوي رطب و اسفاناخ بـه                           

 خوراننـد و موضـع      مغز بادام يا كدو به لحوم چوزة مرغ و جدي و بزغاله و ماهي رضراضي و همه اغذية مرطب مـزاج                    

  طحال و كبد را به قيروطي معمولي به روغن بنفشه و يا روغن كدو ضماد كنند 

  عالج سوءمزاج حار رطب طحال

اي كه در آن با وجود تبريد تنـشيف بـود مثـل     سكنجبين بزوري كه در آن پوست بيخ كبر باشد بنوشند و به اضمده           

سركه سرشته ضماد نمايند و آنچه در عالج سوءمزاج حار مفرد           گل سرخ و ثمر طرفا و مغاث و صندل به آب طرفا و              

 گويـد كـه اگـر سـوءمزاج حـار رطـب باشـد در معالجـة                  طبريو رطب مفرد گذشت مركب نموده استعمال كنند و          

سوءمزاج حار سكنجبين اصولي كه در آن دو جزو اسقولوقندريون و دو جزو زوفاي خشك افزوده باشند زياده كنند و  

  كند  و اندك اشق اضافه نمايند و ماءالشعير نبايد داد كه ترطيب به غايت ميدر ضماد مر

  عالج سوءمزاج حار يابس طحال

اشربة مبردة مرطبه مثل شربت نيلوفر و بنفشه و عناب و سـكنجبين بـه شـيرة تخـم خرفـه و مـاءالجبن بنوشـند و                

الراعي و برگ كدو و برگ بارتنگ         لب و عصي  الثع  تضميد طحال به اضمدة مرطبة مبرده نمايند و در آن آب برگ عنب            

و برگ بزرقطونا يا لعاب آن و برگ بيد داخل كنند و سائر عالج سوءمزاج حار مفرد و يـابس مفـرد نماينـد و اگـر در       

اسفل و حرقت و حرارت يافته شود در حقنة به ماءالشعير و آب چغندر و آب سبوس گندم و روغـن بنفـشه و ماننـد                          
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   ترطيب افزايند و غذا كاسني مسلوق مطيب به سركة كبر و امثال آن سازند آن باك نيست و در

  عالج سوءمزاج بارد رطب و بارد يابس طحال

در بارد رطب تدبير به تسخين و تخفيف نمايند بدانچه در عالج سوءمزاج بارد مفرد و رطب مفرد گذشـت و در بـارد                        

 طبري مذكور شد به كار برند و تدبير صالبت طحال نمايند و             يابس هر چه در عالج سوءمزاج بارد مفرد و يابس مفرد          

گويد كه عالج اين فصد است اگر قوت اطاعت كند بنابر زوال اكثر از رطوبت و برودت كه در خون باشـد بعـده حـل                          

طبيعت اگر قوت اطاعت نمايد به اين دو پوست بيخ كبر كف هليله سياه پنج درم اسقولوقندريون افسنتين افتيمـون                    

السوس مقشر بسفايج كوفته هر يـك چهـار درم كمـاذريوس مـويزج                عده هر يك پنج درم هليلة كابلي هليله اصل        ج

ايرسا كوفته هر يك سه درم برگ بادرنجبويه كف مويز منقي بيست درم به دستور مطبوخ بپزند و به قدر صد درم از                       

 كرده نيم گرم بنوشند اگر قوت متحمل باشـد          آن صاف نمايند و به وزن دو درم فلوس خيارشنبر در آن ماليده صاف             

دو يا سه شربت متواتر از اين بنوشند و تضميد طحال به اين ضماد كنند پوست بيخ كبر اسـقولوقندريون افـسنتين                      

هر واحد دو درم مر صبر سقوطري هر واحد درم نارمشك طاليسفر تخم كرفس هر واحد يك نيم درم باريك سائيده                     

يري ضماد كنند و شرب سكنجبين اصولي بزوري الزم گيرند و غذا كبر به سركه و شـورباي                  و بر گرسنگي و شكم س     

سكباج كه در آن كبر بسيار پخته باشند بخورند و امر به قي نماينـد اگـر ممكـن باشـد در هـر ده روز و در هـر روز                               

 و نظر به مقدار طعامي جلنجبين و سكنجبين بدهند و بعد سه ساعت امر بر رياضت و عقب آن به دخول حمام كنند

خورد بايد كرد پس تفريق آن در دو سه دفعه كنند و غرغره به مويزج و عاقرقرحـا بـراي                 كه قبل از حدوث مرض مي     

شـود و غرغـره        ذكر كرده كه رطوبت كثير از وعاي دمـاغ نـازل مـي             جالينوسصاحب طحال بارد نيكو است چنانچه       

 گفته كـه    بختيشوعايد از نزول رطوبت به سوي طحال بدين طريق و           ب محلل رطوبات از عالي بدن است پس امن مي        

باشد بهر آنكـه رطـوبتي كـه در طحـال از              شود اكثر از رطوبت نازل از سر مي         ورم و جسادت كه در طحال عارض مي       

 شود مگر آنكـه بـسيار كثـرت         بود ورم و جسادت از آن پيدا نمي         باشد و حار رقيق مي      آيد با خون مختلط مي      كبد مي 

باشـد    شود بارد و غليظ خام مي       پذيرد و ميل به غلظت نمايد و مجاري از اخراج آن تنگ شوند و آنچه از سر نازل مي                  
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  كند  كند و غرغره تلطيف و ازالة آن مي پس حسادت و سده حادث مي

  اورام طحال و صالبت آن

 گاه اورام حار بـه طحـال حـادث شـود در              در طحال اورام حار و ثبات آنها معاً كمتر بود بلكه هر            شيخبدانكه به قول    

باشد و در ورم متراكم       رسد آن غليظ مي     اندك مدت صلب گردد بهر آنكه خوني كه براي غذاي سپرز به سوي آن مي              

گردد و اكثر اورام طحال صلب بود و رهل در بعض احيان باشد و اكثر ورم حار كـه                     شود و از كثرت غلظ صلب مي        مي

ي بود صفراوي كمتر عارض گردد و چنانكه ورم بارد كه انـدر آن افتـد صـلب باشـد و در                      در آن عارض شود آن دمو     

اسفل طحال بود به سبب ثقل ماده و اشكال آن چهار است مستدير و عريض و طويـل غلـيظ و طويـل دقيـق و ورم                           

هر طحال و   بلغمي به ندرت عارض شود و مطحول كسي را گويند كه در طحال او صالبت بود خواه به سبب غلظ جو                    

 گفته كه اگـر مطحـول در بـاطن          بقراطتر بود و     اگر چه به حد ورم نرسد و يا به سبب ورم صلب در آن و اول خفيف                

تر بود و اين بهر آن است كه هنوز حس در آن باقي باشد و چون آن را اسهال دموي بهم رسـد                        وجع در يابد آن سالم    

االمعـا و استـسقا او را         ل آن باشد و اگر اين اسـهال دوام كنـد زلـق            دليل خير بود يعني در آن اميد انحالل مادة طحا         

حادث شود و هالك گردد و سبب در اين استيالي برودت بر مزاج و فناي حرارت غريزي است و گويند كسي را كـه                        

د و  نوازل باشد آن را طحال عارض نشود و در اين نظر است و باشد كه كثرت نوازل او داللت بر رطوبت مـزاج او كنـ                         

اين قرينه است نه سبب و در كتاب قير بقراط است كسي كه در طحال او درد باشد و خـون سـرخ بـه اسـهال از آن                    

سيالن كند و در بدن او قروح سفيد بدون الم ظاهر شود در روز دوم بميرد و اوالً اشـتهاي او سـاقط گـردد و گـاهي                            

ه اورام پس گوش كه نضج و انفتـاح او دشـوار باشـد بـه                بحران اورام طحال به رعاف بود خصوصاً از جانب چپ و يا ب            

سبب غليظ ماده و بهترين ابوال ايشان غليظ دموي است و بولي كه در آن ثقـل و رسـوب متفـرق باشـد داللـت بـر                          

اند كه چون در بول مثل خون منجمد بود و صاحب تب مطحول باشد طحال او ذبول بايـد                     صحت طحال كند و گفته    

فاق افتد كه عظم طحال تولد كند و تا زمان طويل باقي ماند و از احـوال ظـاهري همـه عمـر بـه                         و در بعضي مردم ان    

شـود بدانكـه      سالمت باشد و اگرچه از عظم او آفات كثير به حسب مادة فاعله و به حسب قوت طحال نيز عارض مي                    
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طحال به سوي ورم كبد منتقل      گاهي بعد ورم جگر بر سبيل بحران انتقالي ورم كند و اين افضل از آن است كه ورم                   

شود و عالمات جميع انواع اورام طحال شريك است در ثقل و در عظم و در وجع كه از جانب چپ به سوي حجاب و                         

ناچيز كردن و شانة چپ برآيد و اگر ورم قوي باشد نفس را مضاعف مثل نفـس گريـة طفـل گردانـد و ايـضاً انتفـاخ                            

هي از اورام طحال و خصوصاً چون در ناحية اسفل آن باشد خون رقيق              طحال محسوس شود و بدن نحيف گردد و گا        

ها و سردي سر بيني و گوش عارض گردد و ايضاً كبر شكم و تغير رنگ و وقت ساق                     ها و زانو و كف      شود و گرمي پاي   

شـد  شود و اگرچه از سـبب رطـب با           گويد كه طحال صلب مي     انطاكيو تغير قاروره به تيرگي الزم اين مرض است و           

بهر آنكه وعاي سودا است و هر گاه ظهور او در حس به شدت باشد و بدن الغر گردد پس مرض از سودا بود قطعـاً و                           

همه از آنچه عارض شود و اگرچه از بلغم باشد زردي و سفيدي در چشم و زبان و غير آن بود و آنچه در قي و غيـره                            

 اقسام اين اورام اگر     طريق تشخيص  در امراض كبد البدست      برآيد در آن از سودا ضرور باشد چنانچه در آن از سرخي           

زير ضلع چپ ورم به لمس محسوس گردد و با آن درد و گراني و تمدد به جاي طحال و سوزش و تشنگي و تب گرم 

كه در چهارم روز شدت كند و رنگ مايل به سرخي و نبض سريع و قاروره اقتم مايل به سياهي بود و گاهي بر جلـد                          

ال سرخي ظاهر شود ورم دموي باشد و اگر با وجود ورم و درد گراني و تمدد انـدك و سـوزش مفـرط و                         محاذي طح 

تر باشد و تب حاد به نوبت غب اشتداد نمايد و زردي چشم و زبان و تمام بدن مخلوط به اندك سـياهي                         تشنگي قوي 

ورم صفراوي باشد و اگر زيادتي حجـم        بود و گاهي بثور زير جلد محاذي طحال ظاهر شود و يا يرقان اسود پديد آيد                 

طحال و ورم نرم و قلت درد و تغير رنگ چهره به سوي سفيدي و اندك سـياهي و سـفيدي زبـان و چـشم و تهـبج                             

پالك چشم و بطوء نبض و سفيدي قاروره و فساد هضم و براز مائل به كبودت بود ورم بلغمي باشد و اگـر در طحـال                          

ن تب الزم نبود بلكه به دور ربع يا بـر غيرنظـام باشـد و انتفـاخ شـكم و اذيـت       ورم صلب و ثقل محسوس شود و با آ    

شديد بعد از طعام و فساد هضم و لين طبع و تغير رنگ به تيرگي و سبزي و باريكي گردن و سرعت نبض و ضـربان                          

اس در بعضي   ها و زانو و هزال بدن و هيجان غم و وسو            هر دو شريان حلقوم و ضيق نفس و كثرت اشتها و گرمي كف            

اوقات و گاهي سياهي زبان و قروح ساقين و تاكل اسنان و لثه عارض شود و اكثر قاروره مثل بـول تندرسـتان بـود و      
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 طبـري گويـد كـه در جميـع ايـن اورام طحـال چـون طبيـب                   نكتهگاهي بعد رياضت سياه گردد و ورم صلب باشد          

 صلب گردد و گاهي به استسقا قبل از صالبت او كنـد  سوءتدبيري كند و مريض در پرهيز تساهل نمايد مؤدي به ورم    

و ورم صلب چون طول كند جگر را فاسد و ضعيف گرداند و به استسقاي زقي انجامد و ورم ريحـي را نفحـة طحـال                          

فرمايد كه فرق دو ورم و نفحة طحال آن است كه در نفحة ثقل نبـود و در                     مي شيخگويند و آن جدا مسطور گردد و        

مز درد شود و غمز نفخه را ساكن و الم آن زائل كنـد و قرقـره و آروغ حـادث نمايـد و در ورم صـلب      ورم از مس و غ    

اختالط ذهن قوي عارض نشود مگر هنگام كثرت مادة غاليه و مشاركت حجاب و صالبت به غيـر قرقـره وقـت غمـز                        

قين گردد و اگر صاحب     محسوس شود مگر آنكه با وي نفخه جمع گردد و گاهي بحران ورم صلب طحال به قروح سا                 

طحال در رياضات سخت عارض شود و مواد به سوي ساقين منجذب گردد و بثور سمي به بطم برآيد و فـصد بـسيار                        

ورم طحال اكثر پيدا كند و خريف دشمن مطحول است و چون صالبت بعد ورم حار افتد اعراض ورم حار تقدم نمايد                      

 طحال دفعةً بنفسه يا به چيزي كه تقويـت او كنـد قـوي گـردد و                  بعد اعراض ورم صلب ظهور كند و بسيار باشد كه         

قوت دافعه او بر جميع مادة ردي كه اندر آن باشد مستولي گردد و به اسهال دردي مثل ثقل روغن زيتون دفع شود                       

ايـشان  تر بود از غير ايشان ليكن قي بر ايشان خيلي دشوار بود و در اكثر طبيعت                   و مطحولين را اشتهاي طعام زياده     

 جميع اورام طحال و عظـم او        كامل صاحبقبض باشد و در قي و اسهال به ادوية بسيار قوي محتاج باشند و به قول                 

 گفته كه چون طحال عظم پذيرد بدن الغر شود و چون بسيار بزرگ شـود نفـس                  بقراطرا هزال بدن تابع بود و لهذا        

  ستسقا انجامدتنگ گردد و شكم كالن شود و كبد ضعيف گردد و اكثر به ا

  عالج ورم دموي طحال

الثعلـب و     فصد باسليق پس اسليم از دست چپ كنند و بعده بهر تليين فلوس خيارشنبر در آب كاسـني و آب عنـب                     

هاي مذكور به شكر و يا سكنجبين دو توله و يا قـرص طباشـير و                  مانند آن حل كرده بدهند و جهت تبريد صرف آب         

خ و پوست بيخ كبر و سكنجبين دهند و آب تمرهندي و شـيرة خرفـه مفيـد                  قرص زرشك يا طبيخ بنفشه و گل سر       

هـا    الثعلب اقاقيا شياف ماميثا گشنيز تر هرچه از اين          العالم آب عنب    است و آرد جو برگ گز گل سرخ صندل آب حي          



317 

 

مني هر  ميسر آيد به سركه آميخته بر طحال ضماد كنند و يا بنفشه نيلوفر خطمي آرد جو مكوه صندل سفيد گل ار                    

يك دو درم در سركه ضماد نمايند و هر چه در سوءمزاج حار طحال مسطور شـد حـسب حاجـت اسـتعمال نماينـد                         

اورام طحال حار قريب به معالجة اورام حار كبداند به غير حاجـت بـه مـرات                  فرمايد كه معالجات     شيخ مي  اقوال اطبا 

رعت نكند و جگر نيز در اين امر مـشارك اسـت            جانب قبض ليك به حذر تسخين شديد تا ماده به غلظ و صالبت س             

اند وليكن واجب است كه بدان ادويـة كـه در آنهـا تقطيـع                 كه آن هر دو مستعد به انتقال از اورام حار به سوي صلب            

الحرارة به اعتدال و قبض و قوت بارد مثل شب باشد مخلوط سازند و بـدان كـه سـركه در عـالج جميـع امـراض                             مع

 و بايد كه جميع ادوية عالجات او بدانستعمال نمايند و واجب است كه اوالً فصد باسليق ابتدا طحال دخل عظيم دارد

هاي مذكور در امراض كبد بنوشانند و آنچه اكثر مخصوص طحال است آن آب بـرگ گـز و                     كنند بعده عصارات و آب    

بخـشد نوشـيدن دو        نفع مي  آب برگ بيد و آب برگ غرب و آب خرفه و آب پرسياوشان رطب است و از آنچه در اين                   

م طحال و صـالبت آن و بـرگ بارتنـگ خـشك              درم تخم خرفه به سركه است كه آن را خاصيت است در تحليل اورا             

كرده هر روز به قدر ملعقه خوردن و غذا آنچه در باب كبد مذكور شد و زرشكيه را به خاصيت نفع اسـت و خـصوصاً                          

گويد كه هر گاه در طحال ورم حار باشد و بدن متحمل فـصد بـود            مسيحيچون يبس او به شكر و ترنجبين شكنند         

الثعلـب و آب اطـراف طرفـا و آب اطـراف خـالف و آب                  بايد كه فصد اسليم و باسليق ابطي از چپ كنند و آب عنـب             

 گويد كه اگر طحـال را ورم حـار عـارض شـود              مجوسيكاسني و آب كرفس و آب اطراف اصول كبر رطب بنوشانند            

بطي و اسليم كنند كه اين در اين باب موافق است و قرص طباشير ملين يا قرص انبرباريس سكنجبين                   فصد باسليق ا  

الثعلب دهند و اين قرص نافع ورم طحال حار است گـل سـرخ شـش درم زرشـك سـه درم                        و آب كاسني و آب عنب     

ر واحد دو درم طباشـير      اسقولوقندريون هر واحد يك درم مغز تخم بادرنگ خيار تخم خرفه ه           طرفا   السوس ثمر  اصل

لك ريوند چيني عصارة غافث زعفران عصارة افسنتين هر واحد نيم درم همه را باريك سائيده به آب قرص سـازند از                      

يك درم تا يك مثقال به سكنجبين و آب كاسني و آب بيد بخورند و اگر در اين جا تب نباشد اين قرص با ماءالجبن                         

 بيد و جو بخورانند و اگر حرارت قوي تب شديد باشد بگيرنـد كـدوي كوچـك                  بدهند و بزر كاسني و كشوث و اثل و        
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خشك كرده كوفته دو درم به سكنجبين بزوري يك نيم اوقيه بدهند و اگر حرارت مفرط نباشد غاريقون يك درم تا                     

ر يك مثقال با سكنجبين بدهند و تضميد طحال به آرد جو و خطمي و مغاث هر واحد يك جزو گل سرخ صندلي هـ      

 گويد كه در حار بعد فصد انطاكيالثعلب و آب گز و اندك سركه خمر نمايند  واحد نيم جزو كوفته بيخته به آب عنب

 قطع شريان ميان سـبابه و ابهـام از دسـت چـپ              جالينوسباسليق چپ اگر حاجت بود اسليم بگشايند و از مجربات           

قرص كافور اسقولوقندريوني كـه در آن هـر سـه تخـم             است بعده اكثار بزر و مع لبوب تخم خربزه و خيارين كنند و              

مذكور مع تخم خرفه هر واحد يك جزو و ريوند و اسقولوقندريون هر واحد نصف آن و زعفران و كافور ربع آن باشـد                        

و به آب بيد قرص سازند قرص جيد است و كثرت تضميد به اسقولوقندريون و صندل بـه سـركه نماينـد و آنچـه در                          

 مداومت شربت اصول و بزوري و طبيخ هليله از دست هر چه بيشتر آيد و ضـماد حلـزون محلـول در                       ام  اينجا آزموده 

آب ليمون مع انجير مطبوخ و عدس و خوردن يك درم مرجان سوخته و اندكي كتيرا هر روز در يـك هفتـه صـحت                      

كنجبين بزوري نيز بـراي  بخشد و مجرب است و اين دوا در بارد به ماءالعسل دهند و اگر سقوط اشتها عظم پذيرد س           

 گويد كه عالج ورم حار به فصد باسليق و شرب آب كاسني يا قرص زرشك به سكنجبين كننـد و                     سعيدتفتيح دهند   

تليين طبيعت به ماءالفواكه نمايند و اگر تب تابع ورم باشد شيرة تخم خيار و تخم خرفه بـه سـكنجبين بنوشـانند و                        

 سازند و چون مريض صالح يابد غذا تيهو يا دراج معمول به سركه و مري يـا                  اگر تب ساكن شود به مزورة زيرباج غذا       

الـذراع پـس       گويند كه آغاز عالج به فصد باسليق از دست چـپ يـا حبـل               ايالقي و   جرجانيشاخ كبر به سركه دهند      

 كزمازج خمـر    اسليم كنند بعده تنقيه به اين مطبوخ هليله نمايند هليلة زرد و سياه هر يك هفت درم و نيم شاهتره                   

كبر هر يك سه درم تخم كاسني تخم كشوث هر يك نيم درم آلو سياه تمرهندي به قدر حاجـت جوشـانيده صـاف                        

نموده سحرگاه از مثقال ايارج فيقرا و درم غاريقون حب ساخته بدهنـد و بامـداد مطبـوخ مـذكور بنوشـند و دو درم                         

الثعلب و آب كرفس هر يك دو اوقيه بـا شـكر              داد آب عنب  غاريقون با دو اوقيه سكنجبين سپرز را پاك كند و هر بام           

با سكنجبين بدهند و آب برگ گز و آب برگ بيد و آب كشوث هر كدام كه حاضر باشد به آتش نـرم جوشـاينده بـا                           

سكنجبين آميخته دهند و قرص ريوند كه غاريقون در آن زياده كنند به آب كاسني و سكنجبين بدهند و اگـر تـب                       
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لجبن بدهند و برگ بده يعني ورق جرجير در سايه خشك كرده كوفته بيخته با دو درم شكر هر بامـداد                     نباشد با ماءا  

چنين برگ بيد تلخي و قبض كه در او نيست و برگ گـز در سـايه خـشك كـرده كوفتـه                         خوردن آزموده است و هم    

 درم سـوده بـه سـكنجبين        بيخته با شكر سود دارد و پوست بيخ كبر با سكنجبين بزوري ترش نافع است و فوه يك                 

مفيد و اين سفوف تخم كاسني تخم خرفه تخم فنجنكشت كدو خـشك كـرد مـساوي كوفتـه بيختـه دو مثقـال بـا                          

سكنجبين ترش بدهند ضمادات از اين نوع سود دارد بگيرند سبوس گندم و به سركه بپزند و نمد به اندازة سپرز در                      

 باالي نمد نهاده بندند و اگر مريض طاقت ضماد نمد نـدارد او را  اين سركه تر كرده نيم گرم بر طحال نهند و سبوس    

به قفا خوابانيده و سركه و آب گرم كرده نمد بدان تر كنند و بر سپرز او نهند و اگر حرارت قوي نباشد سداب در اين                      

 در حمـام كننـد      سركه بپزند و نمد به حسب طاقت بنهند و بردارند و گرم كرده باز نهند و بردارند و اگر ايـن عـالج                      

بهتر بود و خاكستر سرگين گوسفند يا خاكستر گلخن به سركه آميخته سود دارد و چقندر بـه سـركه پختـه ضـماد                 

چنين بيخ خطمي و كذا سرگين گاؤ جوان به سركه پخته ضماد نيكـو اسـت و اگـر گـوگرد        كردن معتدل است و هم    

رم در عالج ورم سپرز موافق نباشد بهر آنكه بيم باشد كه   هاي گ   زرد بدان آميزند گرم و قوي گردد و ضمادها و شربت          

 بعد بيان عالجي كه در قول جرجاني گذشت و آنچه در عـالج سـوءمزاج حـار طحـال در قـول                       ابومنصورصلب گردد   

نويسد كه از حلوا و اغذيه غليظه پرهيز كنند و در اغذيـه نـانخواه و كبـر زيـاده كننـد اگـر                          مسيحي مسطور شد مي   

 نباشد و اگر قوي بود كاسني دو بار پخته و قطف بدهند پس اگر تب و التهاب شديد باشـد ايـن قـرص                         حرارت قوي 

استعمال نمايند گل سرخ طباشير مغز تخم كدو مغز تخم خربزه تخم خرفه هر يك چهار درم لك ريوند هر يك يك                      

و يـا بـرگ كاسـني مـروق بـا           درم زعفران نيم درم كافور يك دانگ قرص سازند و يك مثقال به سـكنجبين بدهنـد                  

الملك آميخته ضـماد كننـد و يـا           سكنجبين اقتصار كنند كه بعد ايام به مراد رساند و انجير در سركه پخته به اكليل               

 گويد كه در ورم دموي حار فصد باسليق و اخراج خون بـه              ابن الياس برگ طرفا سوده به سركه سرشته ضماد نمايند         

طبوخ از عناب ده عدد آلوبخارا پانزده دانه تخم كاسني سه درم و شـكر سـفيد                 حسب قوت واجب كنند و هر صباح م       

الثعلب پـنج درم تخـم كاسـني سـه درم و              ده درم بنوشند و غذا ماءالشعير با تخم كاسني خورند و يا جالبي از عنب              
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 كننـد و اطليـة   شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم بدهند و تليين طبيعت به مطبوخ فواكه يا به مطبـوخ هليلـه       

 گويـد كـه بعـد فـصد باسـليق يـا       خجنديبارده مثل صندل و اقاقيا و شياف ماميثا و برگ گشنيز تر بر طحال نهند        

الثعلب يا اين هر دو هر واحد بيست درم به            اسليم هر صباح شربت عناب يا شربت تمرهندي يا شربت آلو و آب عنب             

 گويد كه بعد فـصد اسـهال بـه ايـن            طبرينبر و آب كاسني كنند      شكر طبرزد و ترنجبين بنوشند و اسهال به خيارش        

مطبوخ كنند تمرهندي منقي بيست درم ترنجبين پانزده درم آلوبخارا سي عدد عناب سي عدد هليلـه زرد پـنج درم                 

الثعلـب هـر واحـد        تخم كشوث تخم كاسني هر واحد كف گشنيز خشك كف كبير برگ كاسني صحرايي برگ عنـب                

 خيارشنبر پانزده درم ماليده صاف كرده بدهند و دو شربت يـا سـه از ايـن بنوشـند اگـر قـوت                        كف جوشانيده فلوس  

الثعلب جوشانيده    اطاعت كند و مانعي ديگر نبود و لزوم شرب ماءالشعير مدبر به اين نوع كنند آب كاسني و آب عنب                   

شانند و بـه قـدر حاجـت آب در          و صاف نموده اندك جو مقشر كوفته در اين آب كه پنج حصة آن باشد تر كرده بجو                 

آن زياده كنند و بپرهيزند تا مهرا شود صاف نموده با سكنجبين بدهند و غـذاي او كاسـني و كـاهو پختـه و مـزورة                           

زيرباج سازند و اگر با آن تب باشد بدل ماءالشعير قرص طباشير ملين به آب انار دهند و عقب او بعد دو ساعت اندك                        

الثعلب بخورنـد گـل سـرخ          و التهاب ساكن شود و اين قرص به آب كاسني و آب عنب             ماءالشعير بدهند و چون حمي    

طباشير تخم خرفه صمغ عربي نشاسته كتيرا ترنجبين تخم كشوث تخم كاسني هر واحد سه درم مغز تخم باقال مغز                    

صارة زرشـك   تخم خيار تخم خربزه مغز تخم كدو هر واحد سه درم كافور يك دانگ فضه همه را سائيده هفت درم ع                    

الثعلب تر كرده حل نموده ادوية مذكوره آميزند و به قدر دو درم               سوده اگر ممكن باشد واال در آب كاسني و آب عنب          

الثعلب و پانزده درم سكنجبين سـاده دهنـد و            هر قرص سازند و هر صبح يك قرص با ده درم آب كاسني و آب عنب               

ها تر كـرده نماينـد آب         نند و تضميد طحال به پارچه در اين آب        اگر معاودت فصد مناسب بود مرةً بعد اخري فصد ك         

هـا سـركه داخـل كـرده بـر            الثعلب و آب كاسني و آب برگ بارتنگ برآرند و پنجم حصه از اين آب                برگ و شاخ عنب   

گرسنگي و سيري به عمل آرند و اگر حاجت تسكين سوزش باشد كافور يا صندلين افزايند و ورم دموي را كه بـا آن                        

بت بود همين عالج كنند و در تضميد او سركه كه در آن زوفا جوشانيده باشند و اندك اشـق حـل كننـد زيـاده                          صال
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الحديد و كذا نيلوفر مفيد و كـذا تخـم او و كـذا انبربـاريس و كـذا بـيخ                 گويد كه شرب و ضماد خبث      سويدينمايند  

شرب آن يك درم به آب و سـركه و كـذا            حماض در سركه پخته و كذا خوالن و كذا حضض مكي و تعليق مرجان و                

تاب و كذا كعب بقر محرق به سكنجبين و كذا عظم فخذ ثور محـرق                 طبيخ برگ طرفا به آب يا سركه و كذا آب آهن          

به سكنجبين و كذا كاغذ سوخته به سركه و كذا آب صفصاف و كذا عذبه به سركه هر واحـد نـافع ورم طحـال حـار                           

  صلب است 

  عالج ورم صفراوي طحال

جهت تنقية صفرا ماءالفواكه چون تمرهندي و آلو بخارا و مانند آن دهند و طبيخ هليلة زرد و شاهتره و تخم كشوث                      

به سكنجبين آميخته بدهند و ادوية بارده چون آرد جو و تخم خطمي و كاسـني بـه آب كاسـني و سـركه آميختـه                          

مغز تخم كدو و مغز تخم خربزه هر يـك سـه            ضماد سازند و اين سفوف نافع است زرشك تخم خرفه مغز تخم خيار              

درم صمغ عربي يك درم گل سرخ دو درم طباشير صندل سفيد هر يك نيم درم تخم كاسني چهـار درم زرشـك را                        

در سركه و گالب حل كرده باقي ادويه كوفته بيخته آميزند جمله هفت خوراك است براي هفت روز به آب كاسني و                      

 به نوعي كه در دموي گذشت و هر چه در سوءمزاج حار يابس طحال مذكور شد بـه                   سكنجبين بخورند و ساير تدابير    

 ابن الياس گويد هر صباح جالب از تمرهندي ده درم تخم كاسني سه درم شكر سفيد ده درم                   حكما اقوالعمل آرند   

تخـم كاسـني سـه      پنج درم و    الثعلب    و يا آب انارين به شحم افشرده سه اوقيه و شكر سفيد ده درم و يا جالب عنب                 

درم با شكر بياشامند و غذا ماءالشعير به شيرة خشخاش دهند و يا تليين طبيعت به جـالب از سـكنجبين ده درم و                        

مثقالي از قرص طباشير ملين كنند و تضميد طحال به اضمدة بارد مثل صندلين و گشنيز تر و آب خرفه و آب برگ                       

بين و يا شربت تمرهندي و يا شربت انارين و يـا آب آنهـا بـه                  گويد كه هر صبح شربت از سكنج       خجنديبيد نمايند   

 گويد كه در ورم     طبريگلقند يا ترنجبين بنوشند و تليين طبيعت به مطبوخ فواكه و شير و خشت و ترنجبين كنند                  

صفراوي بايد كه فصد صاحب او در ابتداي مرض نكنند و آجه اخراج صفرا نمايد مثل ماءالفواكه و نقوع مـشمش بـه                       

كنجبين بنوشند و غذا مزورات زيرباج و حصرميات كنند و تضميد طحال به ضمادي كه در دموي گذشت به اضافة     س
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 در  ابومـاهر الزوال است به سكون صفرا ساكن مي شود و            مرو و سركه و گلنار و گل ارمني سازند و اين نوع ورم سريع             

نويـسد     شرح اسباب مـي    محشيكرد    و تأثير قوي مي   نوشانيد    اين نوع انارين معصور به شحم آن مع شربت بنفشه مي          

كه قرص ريوند كه در آن غاريقون افزوده باشند نافع است به سكنجبين يا ماءالجبن و اگر تب باشد به آب كاسـني و         

شود استعمال نمايند     اول موضع را به روغن حنا و اندك سركه گرم كرده تكميد كنند بعده اشيائي كه بيان كرده مي                  

كنند و ايضاً اگر هفت قيـراط از آن بنوشـند در حـوض                بر طحال اشق در سركه تر كرده و حل نموده طال مي           و اكثر   

حمام نفع كند و بايد كه صاحب او قبل از آن انجير خشك بخايد و يا بگيرند اشق دو جزو و جندبيدستر يك جـزو و                

كند آن را پوست بـيخ كبـر     مثل آنكه نفع ميبه قدر يك نيم درم بخورند و اين اشيا جسادت طحال را نيز نافع است         

سوده كه به سركه سرشته ضماد كنند و ايضاً اگر به سكنجبين با سركه بخورند اسهال كيموس دموي كند و پوسـت                     

بيد ايضاً به مثل اين نوع خوب است و ايضاً اگر سياهي ديگ مس به آرد جو و يا سـكنجبين ضـماد كننـد نيـز نفـع                   

   آهن گرم مرات كثير سرد كرده باشند نيز نافع بود بخشد و آبي كه در آن

  عالج ورم بلغمي طحال

الطحال نامند جهت نضج و تحليل ورم ماءاالصول از بيخ اذخر كبر بيخ كرفس هر يك پنج ماشـه بـيخ                       و اين را تهبج   

يون هـر يـك     الثعلب هر يك هفت ماشه تخم فنجنكشت شكاعي بادآورد و اسقولوقندر            باديان بيخ كاسني و فوه عنب     

سه ماشه مويز منقي دو توله انجير زرد هفت عدد جوشانيده گلقند چهار توله داخل كره بدهند و بعـد هفـت هـشت            

روز حب ايارج شش ماشه و حب اصطمخيقون شش ماشه شب خورانيده صبح در مطبوخ مذكور سـناي مكـي يـك                      

ج ماشه زنجبيل يك نيم ماشه مغـز خيارشـنبر          توله هليلة سياه يك نيم توله تربد سفيد هفت ماشه ريوند خطائي پن            

شش توله آلو بخارا هفت عدد ترنجبين چهار توله شربت دينار دو توله روغن بادام چهار ماشه افزوده بنوشند دو پهـر          

نخودآب شام نان ثريد در شورباي مرغ بدهند و صبح ماءاالصول مذكور به اضافة تودري سرخ يا حرف پـنج ماشـه و                       

ار سه توله بدهند و به همين نهج سه چهار مسهل داده جهت تعديل مـزاج معجـون طحـال تـأليف                      شربت بزوري ح  

بوعلي سينا دهند و باز به فاصلة يك هفته مطبوخي كه در عالج ورم دموي طحال در قول گذشت سه چهـار ماشـه                        
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 تخم كشوث گـل سـرخ       كند خصوصاً اگر چهار توله اين شربت داخل كنند          روز متواتر بدهند كه مجرب و تخلف نمي       

هر يك پنج درم تخم كاسني ده درم پوست بيخ كاسني برگ سنا ريوند چيني تربد سفيد هر يك پـانزده درم مـويز                        

منقي سي درم شب در آب مروق كاسني و مكوه و شاهتره هر يك نيم آثار خيسانيده صبح بجوشانند كه چهار حصه                      

 ساخته تربد سفيد ريوند خطائي هر يك پنج درم سوده آميزنـد بعـد               بماند ماليده و صاف نموده در قند نيم آثار قوام         

سهاگه بريان يك ماشه جواكهار چهار سرخ با عسل يك توله بدهند و يا جهت تنقية بلغـم حبـي كـه از افتيمـون و                          

طبـوخ  اسقولوقندريون و تربد و غاريقون و ايارج و اشق هر يك به قدر حاجت گرفته كوفته بيخته با شهد سازند به م                     

هليله كه در آن تربد و غاريقون اضافه كرده باشند بدهند و حقنه كه از پوست بيخ كرفس و پوست بيخ كبـر و بـيخ                          

باديان و بيخ اذخر و انيسون و انجير و مويز و تره جوشانيده صاف نموده شكر و بورة ارمني و آبكامـه و روغـن بـادام                           

 ترب و شبت و عسل اوالً و استعمال ايـارج در بلغمـي از مجربـات    داخل كرده باشند نيز مفيد بود و قي كردن به آب  

انطاكي است و يا بعد مسهل اين سفوف بدهند غاريقون دو ماشه اسقولوقندريون زنجبيل مـصطكي هـر يـك ماشـه                      

تربد سفيد سه ماشه نمك طبرزد دو ماشه سفوف سازند و ايضاً بعد از تنقيه بر قرص كبر و قرص فنجنكشت و قرص                       

ا سكنجبين مداومت نمايند و خاكستر چوب انگور با روغن گل و سركه آميخته با انجير زرد در سركه پختـه يـا                       فوه ب 

الملك نرم كوفته به عسل و سركه سرشته ضماد كننـد و ضـماد بـه حـسب طاقـت مـريض                        به ورق و سداب و اكليل     

 شبت و سبوس گندم جوشـانيده باشـند         بدارند و بعد از آن بردارند و به آب گرم كه در آن شبت و سبوس كه در آن                  

بشويند و اگر خاكستر سرگين بز سه جزو و خاكستر بيخ كبر يك جزو با سركه طال كنند بهتر عمـل كنـد و ضـماد                          

الثعلب هر يك چهار ماشه انجير چهار عدد و خاكستر چوب انگور توله به عـسل                  الملك حلبه عنب    سداب بابونه اكليل  

 انجير خام صحرايي سه توله برگ گز دو درم در سركه بپزند تا مهرا شـود ماليـده صـاف                     و سركه نيز نافع است و اگر      

نموده مقل اشق سهاگه هر واحد يك درم سداب اشنه كزمازج هر يك نيم مثقال برگ گز خشك برگ سرو هر يـك                       

تـر    قـوي دو مثقال گوگرد نيم مثقال حل كرده موضع طحال به روغن گل چرب كـرده ضـماد نماينـد در ايـن بـاب                         

نيكوترين اغذيه نخودآب و كباب مرغ و تيهو كبك و شورباي آن است و آب كمتـر بنوشـند و چيزهـاي مولـد ريـاج                          
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 سويدي گويد كه شرب و ضماد به ورق و كذا اشق و كذا مداومت اكـل پـسته و كـذا                      اقوال مهره مرطب ترك نمايند    

شتر اعرابي و كذا شرب و ضـماد تخـم رشـاد بـه     ضماد خاكستر شاخ انگور و شراب كهنه روغن گل و كذا شرب بول       

اند كه بخور مريم و كذا سرگين بـز و            عسل هر واحد در تحليل ورم طحال مجرب نيست و از حكماي ديگر نقل كرده              

كذا آرد حلبه به سركه تنها يا با نطرون و كذا انجير و خردل سائيده و كذا فاشر اربع اوقيه و انجير نيم اوقيه سـائيده                          

دبق تنها و يا با موم و نورة مطفي و كذا بادام تلخ و كذا برگ كبر سوده و كذا كرنب سـائيده و كـذا وج سـوده                             و كذا   

پخته و كذا پوست ترب سوده و كذا فلفل به سركه و كذا برگ لبالب سوده به سركه آميخته و كذا اشـنه بـه سـركه                           

 به شراب يا سركه پخته و كذا كندش و جاوشير           پخته يا سرشته و كذا جندبيدستر و كذا خاكستر شاخ گرم و سداب            

الغار و كذا بيخ چيـزي بـه سـركه كـذا اشـق در                 و پوست بيخ كبر و كذا شيطرج به سركه و كذا عودالفرح و كذا حب              

سركه حل كرده و شرب و ضماد جعدة كوهي و كذا مرو كذا كماذريوس و كذا زراوند مدجرح و كذا اسـقولوقندريون                      

الـصبغ و     م رطل سركه بپزند تا نصف بماند و چهل روز بنوشند و به ثفل او ضماد كنند و كذا فـوه                    دو اوقيه در يك ني    

كذا پوست صلب جوزبوا و كذا مقل ارزق و كذا انجره و كذا سيسبان و كذا جنطيانا و كذا پوست بيخ كبر به سركه و                         

البان مساوي و كـذا تخـم          آرد كرسنه و حب    الملك به مثل او افسنتين و كذا اسارون و كذا افسنتين و كذا              كذا اكليل 

النيل و كذا شنجار و كذا عصارة نيل و كـذا كاسـني صـحرايي و كـذا                    ترب و كذا ريوند و كذا زراوند طويل و كذا حب          

خردل و كذا جعدة قنا به سركه و كذا انيسون و كذا سداب و كذا زبدالبحر دودي و كذا سندروس و كذا روغن بطم و                         

ر و كذا برگ كتم يعني نيل و شرب بيخ فاشر هر روز سه اوثولوسات به سـركه و كـذا صـدف مـدور              كذا عصارة چقند  

محرق به سركه و كذا ثمر فوه با سكنجبين تا ده روز متواتر و كذا طبيخ ترمس به عسل و فلفل و كذا سركه عنـصل                          

ز يك شبانه روز در سـركه تـر         و كذا غاريقون مثقال به سكنجبين و كذا تخم كشوث و كذا حرف به عسل و كذا جما                 

كرده خوردن و كذا روغن بادام تلخ با بيخ سوسن آميخته و كذا خمر كبر دو درم هـر روز بـه شـراب و كـذا عـصارة                             

تاب و  البان هر روز مثقال و كذا شرب يك سالة آهن كرنب به شراب و كذا خوردن كرنب به سركه به مرات و كذا حب      

الثعلب چهار    ير شتر و كذا نيل هندي و كذا سنبل هندي به شراب و كذا آب عنب               كذا سنبل رومي به سركه و كذا ش       
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اوقيه هر واحد نافع ورم بارد طحال است و ديگر ادوية حـاره مثـل زوفـا و فلفـل و زعفـران و پودينـه فنجنكـشت و                             

زالـسرو و   پرسياوشان و مرجان و كمافيطوس و شيطرج و جاوشير و حبةالخـضرا و فراسـيون و تـرمس و ابهـل و جو                      

طحال حمار وحشي و انجير و ثوم و ثمر كبر مخلل و آب ترب و آب مطر و بول مطر و بول مطحـول اكـالً و شـرباً و                              

الملـك و حلبـه و    طرفا و ثمر آن و ايرسا و شونيز و قسط و خردل و سركه اكالً و ضـماداً و سـبوس و سـلق و اكليـل       

فرمايـد كـه       مـي  شيخ و ضماد او تعليقاً نافع اورام طحال است          سرگين گاؤ پشك بز سوخته ضماداً و پياز عنصل اكالً         

عالج ورم بلغمي طحال از عالجات ورم صلب است به استفراغ بلغم و سودا چـه بلغـم او سـوداوي اسـت و ضـمادات                          

 گويـد كـه عـالج ورم بـارد بـه            هبـةاهللا  ابنالزريره و سداب خشك و غيـر آن           الملك و شبت و قصب      متخذ از اكليل  

دن جلنجبين و نوشانيدن ماءاالصول به روغن بادام كنند و اگر مرض طـول كنـد قـرص كبـر بـه سـكنجبين                        خوراني

بزوري دهند و اسهال به مطبوخ افتيمون كنند و غذا مطلق مثل نخوداب سازند و اگر قوت ضعيف گردد دراج با تيهو                      

 گويد كـه    ابن الياس ام بر نهار امر كنند      مطنجن بدهند و از اغذية غليظ حذر كنند و به رياضت قبل غذا و به استحم               

الثعلـب    السوس مقشر نيم كوفته پنج درم و عنـب          عالج ورم بلغمي تنقية بدن از بلغم است و هر صباح جالب از اصل             

سه درم و شكر سفيد ده درم دهند و غذا مزورة نخود به مغز قرطم سازند بعده تليين طبيعت به اين مطبـوخ كننـد                         

تربد خراشيده كوفته دو درم تخم كشوث تخم كاسني باديان تخم كـرفس هـر واحـد سـه درم                    سناي مكي پنج درم     

انجير خشك ده عدد مويز منقي ده درم شاهتره رطب باقه بادرنجبوبه گاؤزبان هر وحد دو درم هليلـة زرد پـنج درم                       

طل آب بجوشانند تـا     ثمر كبر سه درم تخم فنجنكشت سه درم عناب سپستان آلوبخارا هر واحد بيست عدد در سه ر                 

يك رطل بماند خيارشنبر ده درم ترنجبين ده درم در آن ماليده سحرگاه بنوشند و بعد فراغ از اسهال جالب بـارد از                       

شكر سفيد ده درم و آب كاسني ده درم تخم ريحان دو درم دهند و غذا نخـود آب بـه مغـز قـرطم و لحـوم تيهـو و                               

 خجنـدي كنجبين بزوري ده درم به يك مثقال قرص انبرباريس خورند           ماكيان و كبك بدهند و هر صباح جالب او س         

 گويند كه هر صباح جالب از تخم كرفس و تخم كاسني و باديان به شكر طبرزد بدهند بعد تليـين                     خالصه صاحبو  



326 

 

طبيعت به اين مطبوخ نمايند و نسخة آن همان است كه در قول ابن الياس گذشت ليكن در اين شاهتره و ثمر كبـر                        

سپستان و آلوبخارا داخل نيست و يا ماءاالصول و مطبوخ كه در عالج وجع طحال در قـول صـاحب كامـل خواهـد                        و  

آمد بهر نضج و اسهال بدهند و براي ورم طحال كه به غير تب باشد صاحب كامل اين قرص را ستوده است گل سرخ                        

ريوند چيني پوست بـيخ كبـر در        الطيب عصارة غافث      السوس سه درم مصطكي سنبل      شش درم زرشك سه درم اصل     

سركة خمر تر كرده خشك نموده هر واحد يك نيم درم غاريقون يك درم باريك سائيده بـه آب بـرگ بيـد و طرفـا                          

سرشته هر قرص به وزن مثقال ساخته سكنجبين بزوري بخورند و يا بيخ سوسن كبود و برگ سداب و زراوند طويل                     

نويسد كه     مي طبري يك مثقال تا دو مثقال با سنجبين يا آب ترب بدهند             و افسنتين كوفته بيخته سفوف سازند و از       

ها كنند و البته فصد صاحب او نكنند مگـر آنكـه              در ورم رخو كه معروف به تهيج است اخراج ماده به حبوب و حقنه             

بـاك نيـست    بدن شديداالمتال باشد و رطوبت در سائر اعضا متساوي گردد در اين هنگام به حذر و احتياط در فـصد                     

كنند و صـاحب ايـن نـوع را           چنان چه قصد در استسقاي لحمي به ندرت بهر تخفيف بر طبيعت و اخراج دم بارد مي                

منع از فصد بهر آن كرديم كه سبب فاعل اين رطوبات غليظه بخاريه است و هر گاه فصد كنند امن از غلـظ تهـيج و                          

الملـك بـرگ      ات متوالي نمايند پرسياوشان بابونه اكليـل      برد اعضا نباشد پس عالجش اين است كه اين حقنه به دفع           

ريحان خارخسك قنطوريون دقيق و غليظ برگ غار كريدانه كوفته قرطم كوفته تخم كتان تخم حلبه هر واحد كـف                    

برگ شبت برگ سداب هر واحد كف صغير انجير سياه سي عدد همه را جوشانيده صاف نموده به قـدر رطـل صـغير                        

كرده دو درم روغن خيري و يك درم روغن بلسان و دو درم روغن بيدانجير و دو درم روغن سداب                    بگيرند و در هاون     

بر آن ريخته و نيم درم جندبيدستر و نيم درم بورق و يك دانگ فرفيون مسحوق به نمك داخـل كـرده حـل كننـد                          

قدرت امساك آن نمايند و بعد      گرم حقنه كنند بر نهار و به قدر           بعده پنج درم عسل سفيد آميخته باز صاف كرده نيم         

دو ساعت از حقنه غذا دهند و سه روز متواتر به عمل آرند بعده دو روز راحت دهنـد و بـر تنـاول جلنجبـين عـسلي                 

مداومت كنند تا آن كه در قاروره اندك نضج ظاهر كرد و بعد اين حب بخورند افسنتين رومـي يـك درم گـل سـرخ                          

 دو دانگ ماذريون مدبر يك نيم دانگ صـبر دو ثلـث درم غـاريقون درم                 يك نيم درم مصطكي نيم درم شحم حنظل       
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الغار دو ثلث ماهيزهرج خربق سياه ملح نفطي هر واحد يك نيم دانگ همه را باريك سائيده بـه آب بـرگ تـرنج                          حب

سرشته به قدر فلفل حب سازند و در سايه خشك كرده شربت دو درم و دو ثلـث درم باشـد و در مـدت ده روز سـه                             

ربت آن استعمال كنند بعد ده روز راحت داده اين قرص بخورانند پوست بيخ كبر دو درم كرفس پوست بيخ باديان   ش

خشك ريوند هر واحد يك نيم درم تخم كرفس انيسون صعتر فارسي زوفا اسقولوقندريون مـصطكي هـر واحـد يـك               

درم زعفران دو دانگ همـه را سـائيده بـه        االرض دو ثلث      الطيب نيم درم عصارة غافث دو درم و نيم كوكب           درم سنبل 

شراب رقيق سرشته به قدر يك نيم درم قرص سازند بعده سكنجبين از عنصل مشوي ساخته هر روز يك قـرص بـا                       

پانزده درم اين سكنجبين بخورند و غذا كبر به سركه و سكباج متخذ از سركة تند و لحم حمـل دهنـد و تـا ممكـن                           

كنند اين روغـن اسـت بگيرنـد روغـن زيـت        كنند و از آنچه بر طحال متهبج طال ميباشد بر زيرباجات مزوره اقتصار   

خالص صافي شيرين معروف به زيت انفاق صد درم و بر آن جنطياناي كوفته و صعتر و ايرسا هر يك دو درم اشـق و                         

بر طحـال طـال     جندبيدستر و صمغ سداب هر واحد يك درم انداخته بجوشانند تا غليظ گردد بعد از ثقل صاف كرده                   

 گويد كه انـواع     جالينوسكنند و بدن غرق دارند گويند كه تنها اين روغن بالزوم پرهيز تهبج طحال را تحليل كند و                   

تهبج كه از فساد خلط و نه از فساد قوت باشد به روغن گل و سركه تمريخ كنند و به خاكستر گرم به سركه و روغن                          

اند كـه بـا       ن نهند و ببندند كه اين تهبج را ازائل كند و بعضي ادائل گفته             گل ضماد كنند و بر موضع رفادة بهلول بدي        

طحال متهبج اگر در جگر علتي و در طحال وجع نباشد بـر آن قـدح بـه دفعـات متـوالي نهنـد و جـالينوس ايـن را                             

  كند و نه من و تعريق و دخول حمام و ريختن آب گرم بر طحال تهيج را نيكو است  استعمال نمي

  م صلب طحالعالج ور

اگر غلبة خون باشد فصد باسليق يا اسليم از دست چپ بگشايند و بعد از يك فصد يك روز جهت تفتيح سـكنجبين                       

بزوري كه در آن پوست بيخ كبر باشد و مانند آن دهند و بعد از نضج تنقيه به مسهل سودا و حب افتيمون نمايند و                         

ون كنند و ايضاً از منقيات طحال مثل هليلجات و فلوس خيارشنبر            تنقيه به مطبوخ افتيمون و بسفايج و اسقولوقندري       

و افتيمون و غاريقون و قنطوريون دقيق و اسارون و اسطوخودوس و بسفايج و خربق سياه و غافث و شاهتره و لبالب                      
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 يـك   است و يا ماءالجبن به اين سفوف سودا دهند هليلة زرد و سياه كابلي هر يك سه درم تربد گل سرخ هر واحـد                       

درم تخم كاسني چهار درم تخم كشوث افسنتين انيسون باديان هر يك مثقـالي افتيمـون دو درم ريونـد دو مثقـال                       

حجر ارمني يك درم همه را كوفته بيخته دو درم با شربت بزوري يا جالب قند آميخته بخورند و بعد آن يـك پيالـة                         

و ايرسا به هم آميختـه و يـا اشـق در سـركه گداختـه                ماءالجبن بنوشند و براي تحليل ورم سركه و سداب و پودينه            

ضماد سازند و اگر سبوس گندم در سركه جوشانيده و اشق در آن گداخته بر طحال نهند به سـرعت تحليـل كنـد و                         

الثعلب سبز مروق با سكنجبين و شربت بزوري مفيد بود و قرص كبـر                بعد از تنقيه آب كاسني سبز مروق و آب عنب         

يا شير شتر فائدة عظيم دارد و خردل دو ماشه جواكهار يا نمك دو سرخ خورده بااليش شيرة خرفـه                    و يا ترياق كبير     

شيرة خيارين يا نبات شيرين كرده نوشيدن جهت مطحول معمول استاد مرحوم است و انجير با سـركه و عنـصل بـا               

يك روز ورم آن را تحليل كند و        كند و گويند كه تعليق پياز عنصل بر طحال در چهل و              سركه ورم طحال را زائل مي     

اگر با حرارت باشد پوست كدوي خشك كرده دو درم بـا سـكنجبين و تخـم خرفـه بالخاصـيت تحليـل ورم طحـال                          

كنـد و خـوردن رونـاس بـه      كند و نوشيدن آب و خوردن طعام در ظرف چوب بيخ گز تا چهل روز بسيار نفع مـي        مي

ل مجرب سويدي است و فوه شرباً و ضماداً و اختالط فلفل سياه در              سكنجبين نيز نافع است و اسارون در تنقية طحا        

الثعلـب چـوب      طعام نيز منقي طحال است و تعريق در حمام نيز مفيد بود و اين ضماد معمول است و آرد جو عنـب                     

الملك اشق چوب جهاؤ در آب برگ گز و سركه و كبر و سركه تند و آب                   انگور خشك كرده سوخته مقل بابونه اكليل      

الثعلب سبز سائيده ضماد كنند و نيكوترين غذا از زيرباجات است كه از گوشت مرغ بچه و دراج ساخته باشند و                       عنب

در همه اغذيه بايد كه سركه و كبر و كرويا و زعفران و دارچيني داخل كند و شلجم و ترب و سير و پيـاز و انجيـر و                             

ب اساتذه نافع صالبت طحال مع امـراض ديگـر مـسطور             چند تراكيب مط   اكنونجوز خوردن مفيد است و برنج مضر        

شود مثالً اگر با تب باشد و از منـضجات و مـسهالت تـپ بالكـل زائـل نـشود و ملمـس بـدن گـرم مانـد شـيرة                                 مي

السوس شيرة بيخ كبر شيرة خيارين هر يك چهار ماشه شربت بزوري دو توله خاكشي چهـار ماشـه بدهنـد بـاز                        اصل

است به جاي شربت كنند باز قرص زرشك صغير چهار ماشه افزايند غذا قليه با نـان كـه                   سكنجبين كه مدر و مفتح      
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الثعلب شيرة    دهند و خشكة برنج منع است مگر پالؤ مضائقه ندارد بعده شيرة باديان شيرة عنب               در تب طحال نان مي    

ره هفت توله دهنـد و      خيارين عرق شاهتره شربت بزوري خاكشي و به جهت آخر روز اطريفل گشنيزي با عرق شاهت               

باشد و گاهي با تهـبج چهـره و          مبالغه در تبريد به مطحول ممنوع است و اكثر مطحول رنگ زرد مائل به سياهي مي               

 اگر مرضعه را تب و سرفه و قي با صالبت طحال باشد اول نضج داده سناي                 ديگرانجامد   اطراف و گاهي به استسقا مي     

گلقند چهار توله روغن بادام شش ماشه افزوده مـسهل دهنـد روز هـشتم               مكي يك توله فلوس خيارشنبر شش توله        

السوس خطمي هر يك چهار ماشه زوفاي خشك سه ماشه تخم خباري بيخ سوسن هـر يـك چهـار ماشـه        بعده اصل 

سپستان بيست دانه جوشانيده نبات يك نيم توله داخل كرده دهند باز شربت بنفشه به جاي نبات كننـد بعـده اگـر                       

الثعلب چهار ماشه مويز منقي ده دانه تخم كاسني كوفته گل سرخ هر يك شش ماشـه                  و و دو پهلو باشد عنب     درد باز 

الثعلـب جوشـانيده شـربت بـزوري      الطيب كه مفتح و قوي فم معده و جگر بارد است چهار ماشه به عرق عنـب                سنبل

اه و سناي مكي هر يـك نـه ماشـه           معتدل دو توله خاكشي شش ماشه داخل كرده دهند غذا شله دوم روز هليلة سي              

السوس هر يك چهار ماشه تخم خطمي شش ماشه و غير آن به رعايت نزله دهنـد و                   افزايند بعده اسطوخودوس اصل   

الطيب گاؤزبان هر يك چهار ماشه       بچه را به مرضعة ديگر بدهند و بعد نضج مسهل از باديان گل سرخ بيخ كبر سنبل                

الثعلب پرسياوشان گل بنفشه شاهتره پوست هليلة كابلي هر يـك شـش ماشـه              بمويز منقي ده دانه تخم كاسني عن      

عناب پنج دانه تخم پنجنكشت سه ماشه پوست هليلة زرد پنج ماشه هليله سياه نـه ماشـه سـناي مكـي نـه ماشـه                          

  اگـر بـا    ديگـر جوشانيده فلوس خيارشنبر شش توله گلقند ترنجبين هر يك چهار توله روغن بادام شش ماشه دهند                 

السوس چهار ماشه گل بنفشه شاهتره هر يك شش ماشه بيخ            تب سوم روز درد شكم و درد پاي و درد سر باشد اصل            

 اگـر بـا     ايضاًكبر چهار ماشه جوشاينده و شربت بنفشه يا شربت بزوري دو توله خاكشي پنج ماشه داخل كرده دهند                   

شته شيرة بيخ كبـر چهـار ماشـه شـيرة تخـم             تب همراه باشد قرص زرشك صغير چهار ماشه به گلقند يك توله سر            

خرفه شش ماشه عرق شاهتره دو توله نبات يك نيم توله غذا شله دهند و بقوالت مطلقاً ممنوع اال سرمق و چـوالئي                       

ها كه متعلق طحال بود روغن مضائقه ندارد و اگر مناسب دانند اوالً فصد و مـسهل تجـويز                    و مرغن نمايند چه در تب     
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ب بلغمي قرص گل صغير سوده چهار ماشه به گلقند يك توله سرشته همراه شيرة تخم كاسني شش               مع ت  ايضاًكنند  

الثعلب عرق شاهتره هر يك ده توله نبات يك نيم توله بدهند و ضماد صبر زرد تـرمس هـر يـك دو                        ماشه عرق عنب  

 مقل آرد جـو بـيخ كبـر    الثعلب چهار ماشه گل خطمي سه ماشه گيرو دو ماشه جدوار چهار ماشه و گاهي           ماشه عنب 

كند و هر چه شب      خورد شام قي مي    گاهي مطحول هر چه صبح مي     ايضاً  افزايند و به دستور بر طحال استعمال كنند         

آيد و اينجا سودا     باشد اما در آنجا غذا برمي      نمايد و هر چند اين عوارض در ضعف معده هم مي           خورد صبح قي مي    مي

الثعلـب چهـار      باشد عنـب   درد عضو ماؤف نمي    گردد ليكن بي   موجب تهوع و قي مي    آيد و ايضاً ورم احشا هرچند        برمي

ماشه تخم كاسني گل سرخ هر يك شش ماشه جوشانيده گلقند دو توله دوم روز سكنجبين دو توله به جاي گلقنـد                      

ب چهـار   الثعلـ   اگر در فصل صيف مرد جوان مطحول باشد شـيرة عنـب            ايضاًكنند غذا نان دهند و برنج هرگز ندهند         

ماشه شيرة تخم خرفه شيرة تخم خيارين هر يك شش ماشه شيرة باديان چهار ماشه سكنجبين ساده دو توله دهند                    

 كه در طحال ادوية بارد خصوصاً شيرجات بارد تب نباشد نبايد داد اال خرفه كه مخصوص به طحال است در                     و بدانند 

ت تب شيرة خيارين و خرفه هر دو جائز است ليكن شـيرة             وقتي كه تشنگي و هوا گرم باشد مضايقه ندارد و در صور           

مغز تخم هندوانه كه مرطب است نبايد داد مگر در صورتي كه عوارض صفرا حدت داشته باشد و گوينـد كـه شـيرة                        

الثعلب خيارين كوفته هـر يـك شـش            در فصل صيف تخم فنجنكشت سه ماشه عنب        ايضاًكاسني به مقدور نبايد داد      

الـدم   اگر صالبت با قـي    ايضاً  نمايد     ماشه مويز منقي ده دانه جوشانيده نبات يك نيم توله فايده مي            ماشه باديان چهار  

باشد و خون تا يك آثار به قي برآيد فصد باسليق جانب صالبت كرده منضج و مسهل معمولي دهند خـون آمـدن از                        

ماند ضمادات معمولي به كـار برنـد   فصد موقوف شود و اكثر عوارض از مسهل برطرف گردد و اگر صرف صالبت باقي             

 اگر صالبت با تب باشد تبريد شيرة خيارين شيرة كاسني هر يك شش ماشه شيرة بيخ كبـر چهـار ماشـه عـرق                ايضاً

شاهتره ده دام شربت دينار دو توله خاكشي پنج ماشه دوم روز سكنجبين سوم روز شيرة باديان افزايند و بـه جهـت                       

لثعلب و مقل ارزق يك توله به سركه تر كرده ريوند چينـي دو ماشـه بـيخ كبـر دو                     ا  شام اطريفل گشنيزي عرق عنب    

 با نزله و تب را اطريفل گشنيز خورده اسـطوخودوس           ايضاًماشه سائيده حل كرده بر پارچه تر كرده ماليده بچسبانند           



331 

 

 پرسياوشـان چهـار     الثعلب بيخ كبر هر يك چهار ماشه جوشانيده شربت بنفشه خاكشي داخل كرده باز               شاهتره عنب 

 اگر با تب و صالبت به سوي جگر نيز باشد گل سرخ گل نيلوفر هر يـك                  ايضاًماشه خيارين كوفته شش ماشه افزايند       

چهار ماشه تخم خيارين تخم كاسني بيخ كبر شاهتره هر يك شش ماشه جوشـانيده گلقنـد دو تولـه داخـل كـرده                        

ود اول عناب پنج دانه گل بنفـشه پـنج ماشـه بهدانـه سـه ماشـه                  الدم به آفت طحال ب      اگر مطحول را نفث    ايضاًدهند  

السوس چهار ماشه جوشانيده و شيرة بيخ انجبار شيرة مغز تخم هندوانه شيرة كاهو شيرة خرفه هـر يـك شـش              اصل

السوس موقوف كننـد     ماشه دياقوذا توله داخل كرده كتيرا يك ماشه سوده پاشيده بدهند اگر حرارت زياده باشد اصل               

راي شقيقة جانب چپ و درد پهلو روغن حنا بمالند بعده فصد باسليق خون پاؤسير بگيرنـد بـاز در جوشـاندة اول                       و ب 

خطمي چهار ماشه سپستان بيست دانه خيارين كوفته شش ماشه افزايند و از شيرجات كاهو و خرفه موقـوف كـرده                     

ضافه كنند بعد حـبس خـون اگـر صـالبت و در             گلقند دو توله به جاي دياقوذا و كتيرا كنند باز شاهتره شش ماشه ا             

جانب طحال و خفتن بر پهلوي چپ دشوار و اندكي سختي جانب كبد باشد مسهل مبارك از عناب پنج دانه بهدانـه                      

الثعلب شش ماشه سـناي مكـي        السوس خطمي بيخ كبر هر يك چهار ماشه گل بنفشه سه ماشه عنب             سه ماشه اصل  

 شش توله ترنجبين گلقند هر يك چهار توله روغن بادام شش ماشه بدهند بعـد        يك توله جوشانيده فلوس خيارشنبر    

الثعلب تخـم فنجنكـشت هـر يـك چهـار             مسهالت تسكين داده بعد چهارده روز فكر طحال مرعي دارند باديان عنب           

حـال  بعده اگر درد بـه جانـب كبـد و ط          ماشه مويز منقي ده دانه شاهتره شش ماشه جوشانيده گلقند دو توله دهند              

باشد جوارش كموني با شيرة باديان شيرة تخم فنجنكشت شيرة بيخ كبر هر يك چهار ماشه شـيرة كرويـا دو ماشـه                       

السوس چهار ماشه افزايند چون درد جانب جگر كم شود و درد بـه               شربت بزوري معتدل دو توله دهند باز شيرة اصل        

سرشـته بـا شـيرة بـيخ كبـر چهـار ماشـه شـيرة                جاي طحال باقي ماند قرص گل صغير چهار ماشه كوفته يك توله             

الثعلب ده توله شربت بزوري معتدل چار توله حل كرده بدهند و وج تركي سوده و                 الثعلب شش ماشه عرق عنب     عنب

النفس و بيمـار چهـار       اگر با ورم سپرز شكم دم و ضيق       ايضاً  بيخ كبر سوده به روغن گل بر موضع طحال ضماد كنند            

د خطائي چهار ماشه زنجبيل مصطكي هر يك يك نيم ماشه سـوده بـا عـسل سـه تولـه شـب                   ماه و ضعف باشد ريون    
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ليسانيده صبح شير شتر شش توله نبات سفيد يك نيم توله به اندكي سكبينج دهند غـذا ارزن بـا عـسل و شـورباي                 

 و يك روز بـه      الثعلب در بول شتر ضماد كنند و تا بيست         بچة قاز و از پشك بز و شتر شبت سنبل صبر برگ گز عنب             

جـات و فالفـل و نمـك سـليماني            اگر با نفخ بسيار باشد و اسهال بعد غذا عادت گردد چـون هليلـه               ايضاًعمل آرند و    

الثعلب هر يك چهار ماشه جوشانيده       السوس بيخ كبر عنب    تجويز نمايند و سهاگه بريان بخورانند و تربد زنجبيل اصل         

 كـه در    ذكر بعض ادويـة يونانيـه      گردد خيارين كوفته شش ماشه افزايند        نبات يك نيم توله دهند و اگر گرمي بسيار        

شود حرف سه درم كوفته بيخته با يك درم شكر آميخته هر روز متواتر با سركه بخورنـد كـه                     مطحولين مستعمل مي  

كر  مرجان سوخته يك درم با دو دانگ كتيرا بخورند و يا مرجان سوخته دو دانگ با شـ    ديگرمجرب حكيم علي است     

 ايـضاً يك مثقال و عرق بهار چهار مثقال تا يك هفته مداومت نمايندكه در ازالة سپرز مجرب صـاحب تـذكره اسـت                       

كه در مطحول معمول است گل بنفشه پرسياوشان شاهتره هليلة سياه پوست هليلـة كـابلي هـر يـك شـش                      مسهل  

ر يك چهار ماشه مويز منقي ده دانه        السوس زوفاي خشك گاؤزبان تخم خطمي بيخ كبر ه         ماشه عناب پنج دانه اصل    

سناي مكي يك توله جوشانيده صاف كرده مغز فلوس خيارشنبر پنج توله ترنجبين سه توله گلقند چهار توله روغـن                    

بادام شش ماشه افزوده دهند و به جاي آب عرق شاهتره و در مسهل دوم حب ايارج نه ماشه چهار گهري شب باقي                       

ند و صبح بدرقة مسهل مذكور بنوشند و بعد مسهالت قرص زرشك صـغير چهـار ماشـه                  مانده به آب گرم تناول نماي     

السوس هر يك چهار ماشه نبات يك         سوده به سكنجبين يك توله سرشته بخورند بااليش شيرة ملج كبير شيرة اصل            

از صـبر   توله داخل كرده بنوشند و در مطحولين گاهي فصد باسليق ايسر و گاهي اسليم ايـسر معمـول اسـت ديگـر                       

پوست بيخ كبر پوست بيخ گز زاج سفيد قند سياه از هر يك دو درم غاريقون سـفيد ريونـد چينـي از هـر                         سقوطري  

ها به قدر نخود سازند و طفل را دو حـب بـه حـسب       واحد يك درم كوفته بيخته در سركة انگوري كهنه سرشته حب          

د واال به مطبوخ مناسب از پرسياوشان و اصول و          مراتب اسنان يكي صبح و يك هنگام خواب با سركه اگر سرفه نباش            

النفـع اسـت و گـاهي مرجـان          بزور بدهند و آدم كالن را از يك درم تا يك مثقال بخورانند كه در ازالة طحال مجرب                 

گيرنـد   كننـد و وزن همـه مـساوي مـي          محرق شيطرج هندي اشق عوض بيخ گز و غاريقون و ريوند چيني داخل مي             
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يوند هر واحد دو درم نانخواه تخم كرفس نمك الهوري هر واحد يك درم مرمكي نـيم درم در   پوست بيخ كبر ر   ديگر

 عـرق آلـو تـأليف       ايـضاً مغز برگ صبر تر حل كرده حب به قدر كنار دشتي ساخته يك صـبح و يـك شـام بخورنـد                       

 اسـارون سـليخة     الطيب ناگكيسر كبابه دوقو مقل فطراساليون هر يك سه تولـه           النفع است سنبل   علويخان كه مجرب  

سياه حب بلسان عود بلسان اسطوخودوس بادرنجبويه افسنتين انيسون دارچيني باديان مصطكي برگ نارنج هر يك                

چهار توله چوب چيني گل سرخ هليلة سياه هليلة زرد و كابلي و هليله و آمله هر يك پنج توله آب ادرك سه پاؤ آب                        

نج آثار به دستور مرتب ساخته دو فنجان بنوشند و حب كبر و سكنجبين              ليمون نيم آثار مغز گهيكوار دو آثار نبات پ        

 انجيـر زرد شـب در سـركه          ضـماد تبتي و ريوندي و سفوف كبر و عرق نانخواه مركب و قرص كبر نيز مجرب اسـت                  

الثعلب  الملك عنب  خيسانيده صبح سائيده چوب انگور سوخته پوست بيخ كبر پشك آهو گل بابونه گل خطمي اكليل               

 اشق يك توله در سركه انگوري نيم پاؤ بر آتش           ديگرالطيب سوده آميخته نيم گرم ضماد كنند         بر سقوطري سنبل  ص

بگدازند بعده پوست بيخ كبر ريوند خطائي جدوار بنفسجي هر يك شش ماشه كوفته بيخته با اشق حل كنند تا مثل                     

الملك بـرگ سـداب هـر        ز خود نيفتد و گاهي اكليل     مرهم گردد بر پارچه ماليده بر طحال بچسبانند و دور نكنند تا ا            

شود و گاهي تخم كتان تخم حلبه هر يك شش ماشه انجير زرد دو توله نيـز افـزوده                    يك شش ماشه اضافه كرده مي     

 زيرة سياه و سفيد پوست بيخ كبر هر يك شش ماشه شحم حنظل ترمس هر يك سه ماشه بابونـه نـه                       ديگرشود   مي

ة گاؤ يك عدد سركه يك دام حل كرده نيم گرم ضماد نمايند و باالي آن برگ بيدانجير يا                   ماشه صبر دو ماشه و زهر     

 سبوس گندم نيم پاؤ يك شبانه روز در سركه تر كرده خشك كنند پس ديگرپنبة كهنه نهاده بندند كه مجرب است 

رچه گذاشته بر موضع خوب كوفته بيخته اشق در قدري سركه گداخته با سبوس مذكور و سكنجبين بسرشند و بر پا     

طحال نهند و زماني معتدبه بسته دارند به تكرار چند روز كه اذابت صالبت طحال و ديگر اورام صلبه نمايد و مجـرب       

 ضماد اشق مقل ارزق جاوشير هر واحد يك توله با سركه تند كهرل كرده مثل مرهم ساخته نيـز معمـول                       ديگراست  

ك بز مساوي به سركه هم نافع و ضماد انجير و ضـماد اشـق و ضـماد                  است و ضماد خاكستر چوب تاك خاكستر پش       

 انجير صحرائي انگور شغال برگ گز سبز هر يك دو تولـه بـه               ديگرالضماد هر واحد مفيد      مقل و ضماد مسمي ابقرص    
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ا سركه ضماد كنند و اگر انجير سياه بيست و پنج عدد در سركة كبر دو شبانه روز خيسانيده و شراب كهرل كنند تـ                       

مثل مرهم شود پس قسط تلخ چهار درم مغز بادام تلخ چهل و پنج عـدد بـيخ كبـر اسـقولوقندريون گـل گـز بـرگ                            

الثعلب هر يك سه درم اشق دو درم آميخته بر كاغذ آلوده بر طحال نهند بر نهار و بعد يك سـاعت بـشويند بـه                           عنب

اشند و بار تكرار ضماد نمايند هر روز چهار پنج بار تا            آبي كه بابونه و اكليل الملك و اشنه و كرنب برابر در آن پخته ب              

طبيبي در شاهجهان آباد براي ورم سپرز بيخ كبر و مقل را در سـركه و                ديگر  سه روز متواتر هرگز اثر از طحال نماند         

له را شد اتفاقاً زني شصت سا بست و در مدت سه چهار روز ورم بالكل زائل مي           روغن گل پخته بر پنبة كهنه نهاده مي       

اين علت عارض شده و آن طبيب همان ضماد معمول خود نهاد روز دوم نصف ورم باقي ماند ليكن در همه بدن ورم                       

يافت و اشتها ساقط و بول و براز      ريحي ظاهر شد و اضطراب عارض گرديد و از خروج ريح به اسفل اندك را جهت مي                

شـد آخـر بـه حكـيم         آمد و باز حال به دسـتور مـي         تا يك هفته محتبس شد و از مسهل قوي چند سدة سخت برمي            

علويخان رجوع كرد اوشان مطبوخ اسقولوقندريون به اضافة ريوند خطائي نه ماشه و روغن بيدانجير مركب سه مثقال             

گرم نوشانيدند و غذا بعد يك پاس شورباي مرغ و فاختة مـرغن صـبح و شـام بـدون نـان                       و شربت دينار دو توله نيم     

ها برآمد و به جاي آب عرق جوانسه و مكوه و خارخسك مقـرر               م دو سه مرتبه اجابت طبع شد و سده        دادند روز چهار  

االلوان قريب سه پاؤ و بول بسيار آمد و همه عـوارض بـه               فرمودند به روز هفتم يك نوبت اسهال رقيق متعفن مختلف         

ز مطبوخ موقوف كرده صـعتر دو ماشـه         قدر نصف تخفيف يافتند و روز هشتم او را بسيار و اشتها شديد گرديد هم رو               

سوده به دواءالكركم كبير سرشته خورانيده شيرة قرطم يك نيم توله مويز منقي دو توله گلوي سبز يك توله در عرق 

جوانسه و بادرنجبويه و مكوه هر يك نيم پاؤ شربت دينار چهار توله دادنـد غـذا ارزن بـا شـورباي مـرغ از ايـن ادرار                            

شد و در پانزده روز صحت يافت و سبب مضرت ضماد استعمال آن قبل از تنقيه بود                و مرتبه مي  موقوف شده اجابت د   

در صره بسته بسفايج هر يك ده درم گاؤزبان برگ فرنجمـشك تخـم               سكنجبين افتيموني نافع طحال افتيمون        ايضاً

نج عقربي چهار درم در     كاسني شاهتره بادرنجبويه اسطوخودوس گل سرخ هر يك پنج درم تخم كشوث سه درم درو              

الثعلب هر يك يك نيم آثار شب خيسانيده صبح جوش دهند كه چهار بماند ماليده صـاف نمـوده                    آب كاسني و عنب   
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گلقند سه پاؤ اضافه نموده بجوشانند كه به نميه آيد ماليده صاف نموده سركه مقطر يك نيم پاؤ قند سفيد نيم آثـار                       

 صالبت طحال كه با حرارت بود نافع است افتيمون چهار توله انجير زرد هفت                براي نوع ديگر داخل كرده قوام سازند     

عدد پوست بيخ كبر بيخ كاسني هر واحد دو توله تخم فنجنكشت تخم خيارين پرسياوشـان تخـم كاسـني كزمـازج                      

السوس گل سرخ اسارون هر واحد يك توله گلقند سه چند سركه به قدر حاجت به دسـتور مرتـب                     تخم كشوث اصل  

 قرص فنجنكشت نافع طحال است كه با حرارت بو و تخم فنجنكشت تخم كاسني پوست بـيخ كبـر مغـز                      ايضاًازند  س

سـازند  الثعلـب قـرص    تخم خيارين تخم كشوث گل سرخ كزمازج هر دواحد دو درم اسـارون نـيم درم بـه آب عنـب              

 انجير كهنه در سـركة    ديگراست  ب به جاي آب تازه سودمند       تا خوراك دو مثقال و نوشيدن عرق برگ گز يا آب آهن          

گرم ضماد كردن صالبت و عظـم        كهنه سائيده صبر چهار ماشه اشخار چهار ماشه تنكار چهار ماشه سوده آميخته نيم             

 تخم فنجنكشت پوست بيخ كبر مساوي درسركة تيـز بخيـسانند و هـر روز تجديـد سـركه                    ديگرطحال را نافع است     

ضماد شـيطرج بـه     ديگر  ده دو درم سكنجبين عسلي خورند كه مفيد بود          كنند تا يك هفته بعده در سايه خشك كر        

سركه سائيده نيز محلل ورم سپرز است و تخم ترب سائيده با سركه و يا سـكنجبين خـوردن دافـع طحـال اسـت و                          

نوشيدن آب برگ گز يك اوقيه با ده درم سكنجبين نافع و شير شتر و بول آن آميخته نوشيدن مفيد و كذا بـسفايج                        

المصفر و قردمانا هر كدام دو درم به سكنجبين يك اوقيه نافع و آب ترب افـشرده                   ماهودانه و مغز بادام تلخ و عروق      و  

 پوست بيخ كبر دوازده درم تخم شـبت ايرسـا هـر يـك شـش درم خـردل دو درم                      ديگردو اوقيه منقي طحال است      

 بـرگ كرنـب و      ديگـر ين اجزا ضماد نيز سازند      مرمكي هفت درم همه را كوفته به عسل سرشته دو درم بخورند و از ا              

اشق و قنطوريون و غافث و ابهل و صعتر مساوي در آب سركه نيك جوشانيده هر روز يك اوقيه بخورنـد و بـه قـول                          

ثابت اگر ثمر طرفا در دهان گيرند تا يك ساعت و آب او فرو نبرند و بعد از آن آن را و آب دهن را بيـرون اندازنـد و                              

ك درم بخورند در چند روز طحال را الغر كند و مجرب نوشته و سبوس گندم شبت در سركه پختـه                     عقب او نمك ي   

البان و آرد شيلم سائيده در سركه سرشته و كذا ضماد بيخ كرمة بيضا و انجير مساوي و                     ضماد حب  ديگرضماد كنند   

 و كـذا خـوالن هنـدي شـرباً و           كذا اشق محلول به سركه و اسقولوقندريون و به ورق و پوست بيخ كبر ضماد كـردن                
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ضماداً و كذا شرب لك دو درم با سكنجبين تا پنج روز متواتر و كذا ضماد مر هر واحـد در تحليلـي صـالبت طحـال                           

 شرب و ضماد جوزبوا و كذا گل لبالب سفيد و كذا شرب لك دو درم با سـكنجبين تـا                     بدانكه ومجرب سويدي است    

كذا ايرسا به سركه يا در آب پخته و كذا تخم فنجنكشت و كذا عرطنيثا كـه آن                  پنج روز متواتر و كذا بيخ ماذريون و         

بخور مريم و كذا سكبينج و كذا غافث و كذا طراثيث و كذا صمغ امرود بري به سركه و كذا اقحوان و كذا گل مختوم                         

 كذا بـيخ شـجر او       البان به سركه ممزوج و       حب شربو كذا بول شتر اعرابي و كذا قسط و كذا كمافيطوس صنوبري و              

يك درم به سركه ممزوج و كذا برگ طرفا سائيده با سركه و كـذا مطبـوخ او بـه سـركه و كـذا زراونـد مـدحرج بـه                               

سكنجبين و كذا كعب ميش محرق به سكنجبين و كذا اشق يك مثقال به سكنجبين و كذا موميايي يك قيـراط بـه     

قندر به سركه و خردل و كذا شاخ گوزن سوختة سفيد           جالب و كذا وسمة بري يعني برگ نيل دشتي و كذا طبيخ چ            

يك مثقال و كذا عصارة بروي سبز يك اوقيه و كذا خاكستر بروي دو درم و كـذا اكـل جـزر بـري بـه سـركه و كـذا                               

دارفلفل و كذا آب برگ نورستة صفصاف و كذا پوست بيخ او در آب جوش نيك داده سه روز متواتر نوشـيدن و كـذا                         

و كذا پوست شجر خونوب شامي به سركة عنصل و كذا مرجان سرخ يـك درم بـه سـكنجبين و                     مغز كلنگ به عسل     

تعليق آن تا به طحال برسد بيست روز متواتر گل طرفا به سركه يا شراب و كذا جگر دلدل در تنوربريان كرده قدري                       

ده به عسل آميخته و      برگ شجر بان سو    ضماد واز آن خوردن و اندكي باقي گذاشتن كذا كعب بقر محرق بسكنجبن             

كذا كندر و سركه و اشق و پوست بيخ كبر و كذا جميز تنها و با اشق محلول به سركه و كذا شير جميز و كذا زوفاي                           

خشك و انجير و كذا عذبه سوده به سركه پخته و كذا كندش و كذا پوست بيخ بيد سوخته به سركه سرشـته و كـذا                          

 كذا افسنتين و بورق و كذا برگ خوخ و كذا نطـرون و كـذا آب گـوگرد و                    رامك و كذا زوفاي رطب و انجير و بورق و         

تغريق بدان و كذا فراسيون سه درم ترمس سه درم فلفل سياه نيم درم برگ سداب خشك يـك درم و كـذا بـورق و                          

كذا برگ خوخ و كذا نطرون خشك و زوفاي خشك و انجير و كذا صدف فرفير و كذا آرد جو و پوست بيخ كبر و كذا                          

آب پودينه و موم و روغن سوسن و كذا زهرة ملح كه آن را شورج گويند و كذا حلتيت و كذا برگ فسوس تازه سوده                         

به سركه سرشته و كذا برگ ياسمين بري و برگ شيطرج تا ربع ساعت و بعده دور كردن و كذا شير خر و كذا تخـم                          
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ة قنطوريون دقيق سرشته و كذا خردل با اشـق          انجره و روغن سوسن و موم و كذا بيخ سوسن و اشق و مقل به عصار               

محلول بسركه سرشته هر واحد نافع صالبت طحال است و باقي ادوية مفيد صالبت همان اسـت كـه در ورم بلغمـي                       

 كه اكثر از آن در مطحول مجـرب و معمـول راقـم اسـت                ذكر بعض ادوية هنديه   طحال در قول سويدي مسطور شد       

سرخ در آب يا گالب آميخته نوشيدن براي تحليل صالبت طحال و زيادتي اشـتها               عرق گندهك از يك سرخ تا چهار        

چنـين    و هم حصه خردل سه حصه كوفته بيخته به قدر يك ماشه خوردن بسيار نافع               كي سهاگه    ديگرنظير است     بي

اسـت  نوشادر نيم درم به آب ترب خوردن و كنجد و ترب مساوي سائيده گرم كرده بر سـپرز ضـماد كـردن مجـرب                         

 خوردن اچارانيه كه در سركه مقطر ساخته باشند با غذا هر روز به شرطي كـه سـرفه نباشـد و ماليـدن روغـن                          ديگر

 نكچهكني به قدر سه چهار سرخ در        ديگرعديل است     سرشف نيم گرم هر روز يك بار بر طحال در دفع صالبت آن بي             

 به تدريج تا يك ماشه رسـانند و اگـر حـرارت زيـاده               قند سياه حب بسته بخورند و در غذا روغن زياده تناول كنند و            

كند با شيرة تخم خرفه و نبات بخورند كه در ازالة صالبت طحال همواره معمول اين احقرالرجـال سـت و در ازديـاد                        

 ايلوة سهاگه بريان هر دو مساوي سائيده با قند سياه به قدر نخود حب سـازند و از                   ديگراشتها و باه نيز اثر قوي دارد        

نيم درم تا يك درم به به حسب حاجت تا يك ماه بخورند و اگر هر روز فاصله داده بخورند وقت شب بعد يك ساعت                         

به نحوي به تناول غذا و باالي آن هيچ چيز نخورند و از ترشي و اغذية نفاخه پرهيز نمايند در دفـع صـالبت مجـرب                          

گيرند و در آب كهيگوار كهرل كرده حب به قدر فلفل           است و اگر فلفل سياه و حلتيت اضافه كرده هر چهار مساوي ب            

 پوسـت هليلـة زرد      ديگـر بسته دو حب صبح و دو شام بخورند نيز براي صالبت طحال و درد مفاصل معمـول اسـت                    

زنجبيل شيطرج اشخار سفيد تنكار بريان زيرة سفيد نمك سنيده شورة قلمي بابرنگ زيرة سـياه همـه برابـر كوفتـه                      

ها خرد بندند و از دو ماشه تا چهار ماشـه بـه آب گـرم                   كهنة سه ساله دو چند ادويه سرشته حب        بيخته به قند سياه   

 شورة قلمي سهاگة بريان شب يماني نمـك سـونچر نمـك سـنيده پوسـت                 ديگربدهند كه در اين باب معمول است        

در آب ادرك كهرل كرده هليلة زرد آبنه هلدي اجوائن هر يك يك دام كوفته بيخته سه دفعه در آب ليمو و سه دفع                

حب به قدر كنار دشتي بندند و يكي صبح و يك شام خورند كه مكرر به عمل آمده و اگر ايلوه زنجبيل فلفـل سـياه                          
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سهاگة بريان نانخواه دار فلفل نوشادر      فلفل گرد بيخ كبر       ديگر  تر گردد و نفخة طحال را نيز نافع بود            اضافه كنند قوي  

 صبر هر يك سه ماشه پوست هليلة زرد پوست هليلة مصطكي هر يك هفت ماشه مصعد تخم فنجنكشت شب يماني   

ها به قدر نخود ساخته دو عدد صـبح و دو   نمك الهوري يك توله در عرق ليموي كاغذي و گهيكوار كهرل كرده حب     

 آب  كوفتـه در   سياه سـهاگه مـساوي       چكفِ دريا خردل نوشادر شورة قلمي كئكي گندهك مر          ديگر  عدد شام بخورند    

گهيكوار خوب كهرل كرده به قدر كنار دشتي حب بسته يك حب نهار بخورند كه منقول از مجربات والـد بزرگـوار و                       

 زنجبيل سهاگة بريان شب يماني بريان نمك سونچري نمك سنيده پوست هليلة زرد              ديگرمعمول اين خاكسار است     

ة سياه و سفيد و اجوائن جواكهار بابرنگ حلتيت         شيطرج اشخار سفيد شورة قلمي شورة قلمي فلفل سياه نوشادر زير          

مساوي كوفته به آب گيهكوار كهرل كرده حب به قدر كنار دشتي بسته يك صبح و يك شـام بخورنـد ديگـر فلفـل                         

دارفلفل پهكري بريان سهاگه نوشادر اجوائن دارهلد نمك سنگ نمك شور جواكهار بادكتائي هر واحد يـك تولـه در                    

ري كهرل كرده به دستور حب بسته بخورند ديگر زنجبيـل فلفـل دارفلفـل زردچئـب چينـه                 رس گيهكوار دو سه گه    

شـود نيـز      كميله جواكهار مساوي به دستور حب ساخته بخورند و حب با دو توله كه در آب بيخ سهجنه ساخته مـي                    

ـ                          د مرحـوم   مفيد است و خورن گوشت مهو كه با مصالح پخته صالبت طحال را مفيـد و مبهـي اسـت و در بيـاض وال

مرقوم است كه بيخ حنظل و اسگند مساوي كوفته تا سه روز به آب خوردن جهـت طحـال مجـرب اسـت و سـهاگه                          

تيليه بريان صدف سوخته مساوي سوده به قدر يك ماشه با عسل شش ماشة آميخته تا دو هفته خـوردن در بيـاض                       

اه سه دام و قدري آرد گنـدم حريـره سـاخته             از روغن زرد چهار دام و قند سي        ديگراستاد استاد مغفور مجرب نوشته      

بدارند و لهن كوفته آب او چهار دام گرفته اول بنوشند و بااليش حريرة مذكور بياشامند در يك روز نهايت تا سه روز                       

بهينه را دور كند و مجرب است و كم نمودن آب سير را حسب طاقت مريض موقوف برراي طبيب است و احقر نصف 

 تربـد موصـوف پوسـت هليلـة زرد          ديگررده و سفيد يافته اما به گرم مزاجان و نازك طبعان نيايد             وزن آن به عمل آو    

ها ساخته بقدر يـك درم بخورنـد ديگـر از             ايلوه سهاگه مرچ سياه مساوي در آب گيكوار چهار پاس كهرل كرده حب            

 ديگرم يك يك خورده باشند      صبر بيخ كبر نوشادر مرمكي مساوي در آب مذكور به قدر كنار دشتي بسته صبح و شا                
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صبر سقوطري قرنفل نمك هندي ريوند خطائي شورة قلمي كوفته بيخته حب مقدار يك ماشه بـسته صـبح و شـام                      

 اجواين پوست هليلة زرد هـر يـك بيـست دام پختـه كيـت يعنـي                  ديگريك حب در مسكة گاؤ غلوله كرده فرو برند          

ر ظرف كهنه چرب كنند و قند سياه برابر ادويه در ده برابر همه              الحديد سي دام پخته هر سه را اندكي كوفته د           خبث

آب شيرين شربت كرده و شيرة برگ گهيكوار مقشر نصف وزن قند داخل كره دهن ظرف محكم بسته در مغاكي كه                     

سرگين اسب در آن پهن نموده باشند دفن كنند و بعد از آن تمام مغاك را از سرگين پر كننـد و سـه هفتـه بدارنـد                

برآورده صاف نموده در شيشه كنند و صبح و شام يكدام را يك نيم دام يـا زيـاده حـسب حـال بنوشـند بـراي                           پس  

 آب ليمو يك دام آب پيـاز يـك دام بـا هـم آميختـه                 ديگرسختي طحال و نفخ و درد شكم و اشتها به تجربه رسيده             

خورند نافع بود و خوردن چـارئيني نيـز         بنوشند و تا چهارده روز به عمل آرند و غذا نرم مثل گهچري و دال خشكه ب                

مفيد به صاحب طحال است و چونة آب ناديده باريك سائيده در شهد آميخته بر سر ضماد كننـد و بـاالي آن بـرگ                         

بيدانجير بندند ديگر كونپل خشك كرده سه مثقال مرچ سياه نصف وزن آن كوفته بيختـه هـر روز نهـار همـراه آب                        

د و سبوس گندم و خاكستر سير مقشر به سركه نيم گرم طال سازند و اگر سجي از                  بخورند كه صالبت طحال دور كن     

دو ماشه تا شش ماشه به قند سياه آميخته بيست و يك روز بخورند به شرطي كـه تـب نباشـد و از ترشـي و بـادي                             

زيـرة سـياه وج      اجوائن يك رطل ترپهله تركئه هر پنج نمك اشخار سفيد كتائي تربد              ديگرپرهيز كنند نيز مفيد بود      

باديان احمودبدها را هر واحد يك دام نيم كوفته در آب برگ گهيكوار بيست عدد آميخته در سـايه خـشك كننـد و                        

 خـشك كـرده   ؤهـا جبـرگ    ديگـر كوفته بيخته تا سه ماشه به آب تازه بخورند كه نافع وباي سول و ملين طبع است            

سـفوف هنـدي كبابـه      ديگـر   د كه نافع صـالبت طحـال بـود          كوفته بيخته شكر مساوي آميزند و دو درم خورده باشن         

پهكرمول جواكهار هليلة زرد و انگوزه نمك سنگ نمك سونچر برنگ كابلي شيطرج كـف دريـا تربـد سـفيد نـانخواه                       

 شربت برگ فراش كه در دفع       ايضاًمساوي كوفته بيخته به قدر يك توله صبح و شام بخورند كه صالبت طحال است                

هند است برگ فراش نيم رطل دو روز در چهار رطل آب خيـسانيده و بجوشـانند وقتـي كـه آب        طحال از عمل اهل     

سوم حصبه بماند صاف نموده پاؤ آثار شكر داخل كرده به قوام آرند و دو تولـه اسـتعمال نماينـد و گوينـد كـه اگـر                            
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 روز ازالـة صـالبت و       كندش خشك سه ماشه سوده در قند سياه كهنه يك توله آميخته غلوله بسته بخورنـد در يـك                  

كند ليكن در مريض ضعيف و نحيف استعمال نبايد كرد و غذا خشكه با جغـرات بخورنـد و اولـي آن                        عظم طحال مي  

است كه اوالً كمتر از مقدار مذكور به عمل آرند و اگر بر اسليم دست راست از فتيلة پارچه داغ نهنـد و مـدتي آن را                           

اند و اگر آهك آب نارسيده بـه           شكم گرفته باشد عجيب و مجرب نوشته       مترشح شدن دهند سختي سپرز را كه تمام       

اي از مغز ثمر كيله رسيده آميخته بربندند ساعد دسـت راسـت از طـرف انـسي                    اندك مغز بندق هندي كوفته درپاره     

يـدا  محاذي انگشت وسطي گذاشته از پارچة كرباس ببندند و تا يك پاس بدارند تا آن كه به حدت اهك آنجا آبلـه پ                      

فرمايند كه چون دانند كـه سـبب در صـالبت             الرئيس مي    شيخ اقوال حذاق شود پس دوا دور كنند بالشك فائده دارد         

طحال سدد از خون كثير سوداوي است بايد كه فصد باسليق و اسليم را بگذراند تا خون او از خود بند شود اگر قبـل                    

گردند و بسا است كه بعد فصد حاجت اسـتفراغ بـه              مياليسر مضطر     سقوط قوت محتبس گردد و گاهي به فصد دواج        

افتد و بايد كه قانون مذكور در عالج صالبات از            چيزي كه مخرج سودا باشد از آنچه در باب يرقان اسود گفته شد مي             

د تليين كه تابع هر تحليل باشد فراموش نكنند تا خلط متحجر نگردد و هر گاه از اين فراغت يابند يا احتياج آن نباش

واجب بود كه ادوية جالءه مقطع كه در آن حرارت بسيار نباشد استعمال كنند و گاهي اين اعراض در ادويـة مفـرده                       

اي اسـت كـه در آن         يافته شود و گاهي به سوي تركيب ادويه احتياج افتد و ادوية مفردة كه اين فعل كنند آن ادويه                  

كننـد    مفرده اين فعل به خاصيتي كه در آنهـا اسـت مـي            تلخي و قبص يا حرارت معتدل و قبض باشد و گاهي ادوية             

پس هر گاه دوائي بيابند كه در آن مرارت آنها باشد به سركه و اندكي شب بياميزند چه شـب بـه قـوت خـود افـادة                            

نمايد و داغ مذكور در مرض طحال بر رگي كه در باطن ساعد چپ اسـت نـافع و اكثـر تـدبير ملطـف در                            تلطيف مي 

 كند و گاهي اتفاق افتد كه تدبير به حسب بدن نفع كند چون سدد پيدا نكننـد و مغلـظ خـون                       شفاي طحال كفايت  

چنين باشد لكن جگر بر اصالح او قوي باشد پس تدبير مخفف به سبب ترطيب خون تعديل و اصـالح او                       نباشد يا هم  

بات بـدون ضـماد كفايـت       كند و سودا را بشكند و گاهي صالبت طحال بدان حد رسد كه عالج او استعانت به مـشرو                  

 كه براي اين سبب استعمال كننـد اغلـب كـه            ادوية مفرده  و    است نباشد و همه شير غير شير شتر براي طحال ردي         
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افضل آنها پوست بيخ كبر بود كه آن اكثر بول غليظ دمـوي دردي اخـراج نمايـد و شـفا دهـد و خـصوصاً چـون بـا                              

نيست بلكه مثل قنطوريون و عصارة اين نيز نافع است و خـصوصاً             سكنجبين بزوري مائل به ترشي بخورند و آن تنها          

دقيق و بيخ سوسن هر روز ملعقه و تخم فنجنكشت و آس و كمافيطوس و كماذريوس و حبةالخضرا به سـكنجبين و               

تاب و عنصل نهايت نيكو است و بهتر سكنجبين او است و اسـقولوقندريون بـه عـصارة                    فراسيون خصوصاً به آب آهن    

ها مثقـال تـا دو درم بـود و             حرف و شونيز و غاريقون تنها به سكنجبين با قنطوريون و شربت از هر كدام اين                طرفا و 

افتيمون پنج درم در اوقية سكنجبين چون مكرر بخورند چيزي كه در طحال باشد بـه اسـهال بـرآورد و آن را الغـر                         

 سويال به آب خالص به سكنجبين بنوشند و         كند و اشق بيست درم و ترمس السيما طبيخ او به سكنجبين در طبيخ             

يا به آب مطبوخ جعده و حماض براي به سكنجبين و عصارة شوك تازه يا شـبت خـشك هـر روز دو درم بخورنـد و                           

عقب او بول شتر بنوشند يا عصارة غافث دو درم به آب مطبوخ افسنتين و انتفاع به شير شتر و بول آن خيلي شـديد           

ف و قوي به حسب حال خود به خود و بهتر آن است كـه ناقـه را غـرب شـيح و كـرفس و                          است و از اين هر دو ضعي      

باديان بچرانند پس هر گاه از شربت او انهضام ورم و در ثقل استفراغ سودا ظاهر شود بعد آن به تقويت اقدام نماينـد                        

ن آن سركه بنوشند و يـا تخـم   و با بطم در سركة هفت روز تر كنند و از اين بطم هر روز سه ملعقه بخورند و عقب اي  

ترب يك نيم درم به سركة كهنه بخورند و يا طبيخ برگ جوز تازه بسركه عنصل يا آب برگ كبـر بـه سـكنجبين يـا        

مقام دواي بالخاصيت  است دو درم تخم خرفه به سـركه بـود يـا بـسد خـوب                      ناردين به سركة عنصل و از آنچه قائم       

 طحاليه يـا جـرادة كـدو نـرم يـا نفـس كـدو خـشك كـرده سـائيده دو درم                        باريك سائيده مثقال به چيزي از اشربه      

 تخم قصب و تخم كشوث و برگ بيد به سبب تلخي و قبض او تخم حماض و تخم سرمق و  و ايضاً سكنجبين بخورند   

ثمرطرفا و برگ او يا شش روباه يا جگر او خشك كرده دو درم به سكنجبين يا طحال گورخر يا طحال اسـب و مهـر                          

دام كه باشد دو درم خشك و يا بگيرند شپره و ذبح كرده خشك كنند و سائيده هر قدر كه در سه انگشت آيـد                         هر ك 

نخورند و يا هفت شپره فربه بگيرند و ذبح كرده پاك نموده در ديگ گلي نهند و آنقدر سركه كهنه بر آن اندازند كـه                         

ديگ را بگذارند تا سرد شود بعده برآورده در سركه          بپوشد و گل حكمت كرده در تنور گرم نهند و هرگاه بيخته شود              
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بمالند و هر روز دو درم از آن بنوشند و اين عالج مجرب است و امثال اين ادوية مذكوره اول و آخر بهتر آن است كه          

 و  مثل اسقولوقندريونو اما ادوية مركبة مشروبهبا سكنجبين و سركه بخورند و از آنها اضمدة مقوي به سركه بسازند      

طباشير است از هر دو به قدر دو درم به سكنجبين بخورند و اقراص كبر و اقراص فنجنكشت به سكنجبين و اقـراص          

راوند معمول به پوست بيخ كبر به سركة سخت ترش بخورانند و اين وقتي است كه نفخه نبود و اقراص فوه و تريـاق                   

جزو و شونيز نيم جـزو بـه عـسل كـف گرفتـه بـسرشند                اربعه بسيار نيكو است اگر تب نباشد و يا بگيرند حرف يك             

شربتي سه درم به سركة ممزوج يا سفوف زراوند و هليلة كابلي به قدر ملعقه به بول شتر يا بول بز بخورند يا پوسـت                         

ايـم    بيخ كبر چهار درم زراوند طويل دو درم فنجنكشت فلفل هر واحد شش درم قرص سازند و اين دوا تجربه كـرده                     

 پوست بيخ كبر تخم خرفه تخم سـداب تخـم فنجنكـشت زوفـاي خـشك مـساوي شـربت سـه درم بـا                          پرسياوشان

سكنجبين يا بگيرند بيخ كبر و مويز و تخم شلجم و زوفا همه را كوفته در سـركه يـك شـبانه روز تـر كـرده در آب                             

 ابهل و جوزالـسرو خـوب       البزور آميخته بنوشند و يا سركه كه در آن          بسيار بجوشانند تا اندك بماند و سكنجبين قوي       

جوشانيده باشند تا اندكي بماند به قدر قوت بنوشند و به ثفل او ضماد كنند و يا شير شتر بر شرايط آن به حب برگ      

غرب بنوشند و ايضاً اين قرص فوه بگيرند فوه دوازده درم پوست بيخ كبر زراونـد طويـل ايرسـا هـر واحـد دو درم و                           

رشته قرص سازند شربتي مثقال به آب مطبوخ افسنتين و پوست بيخ كبر هر دو           باريك سائيده به سكنجبين ترش س     

و يا بگيرند برگ عليق تازه و پوست بيخ كبر و ثمر طرفا و اسقولوقندريون و عنصل مشوي و فلفل سـفيد مـساوي و                         

 درم به شراب    قرص ساخته دو مثقال از آن يا بگيرند طحال گورخر طحال مهر هر دو خشك و سائيده از مثقال تا دو                    

ممزوج بخورند و گويند كه امثال اين ادويه خنازير را چند روز خورانيدند تا طحال آنهـا نيافتنـد بگيرنـد افتيمـون و                        

پوست بيخ كبر مساوي و به عسل سرشته قريب پنج مثقال از آن بخورند يا بگيرند پوست بيخ كبر و اسقولوقندريون                     

 وج و كوفته در سركة تند پختـه صـاف نماينـد و از آن سـكنجبين عـسلي                    و كزمازج و پوست بيد و فوه و اسارون و         

ساخته به وزن درم بنوشند كه عجيب است و اگر مطحول شكايت اسهال نمايند و به آن خون و معص نباشد سفوف                      

بود و  الرمان سه يا چهار روز هر روز سه درم بدهند و غذاي او نصف از آنچه مي خورد بايد كرد واين قيام طحال                          حب
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كند و بدانند كه اشياي حاره كثيرالموافقـت بـه طحـال نيـستند بـه                  سبب درين آن است كه بدن خون را قبول نمي         

كنند و هرگاه در قاروره حـرارت باشـد بهتـر آن اسـت كـه                  آرند و منع از تحليل مي       سبب آنكه صالبت و تجفيف مي     

ت مزمنه عارض در طحال نافع است بگيرند بيخ جاوشير و اقراص انبرباريس و مانند آن بخورانند و اين دوا براي صالب          

البان و سير صحرائي هر       اشق و پوست بيخ كبر و نوع لبالب كه معروف با نطرونيون است و مغز عنصل مشوي و حب                  

البان سه درخم ثوم بري شش        واحد يك جزو و همه را آميخته با سركة ممزوج به آب بخورند و ايضاً بگيرند مغز حب                 

پوست بيخ كبر چهار درخم قـسط يـك درم اسـطورنيون شـش درخـم جعـده سـه درم بـيخ نبـات معـروف                           درخم  

اند كه اين نوعي از سكرجات اسـت و آن           بهوطوليدون و آن انواع نوع معروف به سكرجه است دو درخم و گمان كرده             

 لـبالب     اكبـر اسـت و حـب       العالم  نباتي است كه برگ او مشابه آس بود در وسط او خاتم شبيه به چشم و مشابه حي                 

اكبر بيست و پنج عدد اشق چهار درخم بارزد يك درخم تخم شجرة مريم يك درخم يا بيخ او سه درخم قردمانا يك 

نيم درخم عنصل بريان شانزده درخم همه را آميخته به سكنجبين استعمال كنند و شربتي از آن يك نـيم درخـم و                       

ل دارد و مجرب بگيرند بـيخ سوسـن چهـار درم فلفـل سـفيد سـنبل                  در اكثر دو درخم است و اين قرص همين عم         

سوري و اشق هر واحد دو درم قرص ساخته به دستور سابق استعمال نمايند و اين اقـراص نيـز نـافع طحـال اسـت                          

بگيرند اشق و ثمر عوسج هر واحد هشت درخم پوست بيخ كبر كزمارج فلفل سفيد و ثوم بري و عنصل مـشوي هـر                        

 بگيرنـد مغـز     و ايـضاً  به آب سرشته قرص به وزن دو درخم سازند شربتي يك قرص به شراب عسل                واحد يك درخم    

عنصل بريان دو رطل بيخ فاشرا و آن بيخ كرمه است هشت رطل فلفل سفيد فطراساليون جوز بـري و آرد كرسـنه و                     

رشند و هر گاه چيزي از      مغز چلغوزه هر واحد هشت اوقيه سوسن آسمانجوني و بيخ جاوشير هر واحد سه اوقيه و بس                

اين ادويه استعمال نمايند بهتر آن است كه آب ترك كنند و در شر او تقليل نمايند تا قوت دوا محفـوظ مانـد و بـه                           

پس در استعمال آن بهتر ايـن اسـت كـه قبـل او              اما اضمده    ونواحي حدبة كبد به معونت آب بسيار منجذب نگردد          

ر آبزن مقام بسيار نمايند و چون مـريض از آن بيـرون آيـد مقطعـات حريفـة                   حمام طويل بر نهار استعمال كنند و د       

عطشه مثل ماهي شور و گوشت نمكسود و خردل و صحنا بخورند و شراب ممزوج بـه آب دريـاي شـور و ماننـد آن                          
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فـس  بنوشند و تلطيف تدبير او نمايند و اين سه روز به عمل آرند و روز چهارم رياضت كنند تـا آنكـه عـرق آيـد و ن                           

تـر از ايـن باشـد اقتـصار           تر از آن باشد بر آنچه خفيـف         متواتر گردد بعده ضماد كنند اگر امر قوي باشد و اگر ضعيف           

نمايند و اما ماهيت اضمده آن است كه از مفردات مذكوره بسازند و اشق تنها و پشك بز چون از اين هر دو به سركه                         

اد كنند و خاكستر گلخن چون به سـركه بـسرشند ضـماد             ضماد كنند ضماد قوي باشد و چون پشك بز سوخته ضم          

ضماد بيخ كرمه بيضا به سركه يا كبريت به سركه يا برگ بتوع به سركه يـا سـداب بـه سـركه و                        و كذلك   جيد است   

شود   چون بگيرند سرگين گاؤ راعي خشك كرده بسركه بپزند ضماد نيكو است و گاهي بر آن كبريت زرد پاشيده مي                   

البان به سركه و ايضاً برگ حرمل مع تخم او در سركه               ملح عجيب است و از اين نوع است ثمر حب          و تضميد به زهرة   

بپزند تا مهرا گردد و بدان ضماد كنند و از ضمادات اقرب به اعتدال چقندر مطبوخ به سركه و بيخ خطمـي معجـون                        

 و ضـماد ذهنـي و ضـماد صـبر از     به سركه است و از مركبات مرهم باسليقون و مرهم جالينوس و مرهم اسفالفيوس          

جالينوس و مرهم كه از پوست بيخ كبر كه چند ساعت در سركة تر كرده خشك نموده باريك بـسايند و بـه مـوم و                          

النفـع    روغن حنا مرهم سازند يا بگيرند سياهي ديگ مسي و آرد جو و سركه و سكنجبين كه ايـن ضـماد نـافع بـالغ                        

آن قوي است و اين ضماد تحليل صالبت كند اشق صمغ صنوبر هـر واحـد                است و با ضماد خردل استعمال كنند كه         

البطم مقل بارزد هر واحد شش درخم كندر مر روغن قثاءالحمـار هـر واحـد چهـار درخـم ادويـة                        هشت درخم علك  

و گداختني را در سركه گداخته بياميزند و استعمال نمايند ايضاً بگيرند حلبه و آرد كرسنه هر واحد دو اوقيـه اشـق                       

صمغ بطم هر واحد پنج اوقيه پوست بيخ كبر و تخم فنجنكشت و بيخ سير صحرايي و فوه هر واحد يك درخم مـوم                        

دو رطل در سركه تر كرده در زيت كهنه مخلوط سازند و يا آرد حلبه و خردل و نطرون يا انجير در سركه پختـه بـه                           

كرده و خردل بر آن پاشيده بر طحال گذارند و بـه            قدر سدس او اشق آميخته يا عسل بر قطعة كاغذ به قدر ورم طال               

قدر احتمال بدارند و يا انجير فربه ده عدد سه ساعت در سركه تر كرده بپزند تا مهرا شود و صـاف كـرده بـه وزن او                            

كنند   خردل و بيخ كبر مجموع گرفته آميخته همه را بسايند و گاهي به اين اشق و ماذريون به قدر حاجت داخل مي                     

سازند يا حلبه و قردمانا و نوره و بورق به سركه يا اشق و كور و مرو كندر مساوي به سركة كهنه                        جموع طال مي  و از م  
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بر پنبه طال كرده بر شكم نهند و چند روز بگذارند تا آنكه از خود نيفتد و از آنچه مجرب است و كندي آن را اختيار                          

تر است در سركة تند جوشانيده بر قطعـة نمـد نهـاده گـرم               كرده سداب و پوست بيخ كبر و افسنتين و پودينه و سع           

كرده بگذارند و هرگاه آبي كه سرد شود تجديد آن كنند تا بيست و يكبار و بر نهار به كـار برنـد و از اضـمدة بـسيار                             

نيك اين است كه بگيرند دبق بلوط دو رطل و بر آتش انگشت بگدازند و يك رطل نوره بر آن انداخته هر دو مخلوط                        

كنند و از آن ضماد سازند و يا بگيرند بورق و نوره و عاقرقرحا و خردل و همه را به قطران آميخته طال كنند اگر تـب               

البان چهار اوقيه قردمانا سه اوقيه جوزالطيب يك اوقيه فلفـل چهـار               نباشد يا بگيرند عاقرقرحا خردل پانزده درم حب       

 بدان تكميد كنند بعد از آنكـه موضـع را بـه خـردل و نطـرون             اوقيه به سركه عنصل جمع كرده سه ساعت طحال را         

شسته باشند و براي مزمن طال از اشق و مغز بادام تلخ هر يك ده جزو از برگ سداب خشك پنج جزو است به سركه                  

از آن طال سازند يا پشك بز و خردل تازه به بعض عصارات نافعه و اندك سركه سرشته و از نطوالت آب طبيخ ترمس     

داب و فلفل است و از اضمدة شديدالقوة اين است كه بگيرند خربق سياه سه اوقيه خربق سفيد چهار اوقيه اشـق                    و س 

الـبطم در وي گداختـه        سه اوقيه نطرون سه اوقيه سقمونيا دو اوقيه فلفل سي عدد سائيده به شرابي كه قدري علـك                 

دلك ضماد نمايند و اين ضماد مسهل نيـز هـست و            باشند بياميزند تا مثل مرهم گردد و بر موضع بعد تسخين او به              

شود هنگام غلبة سوداوي و خون        چون ادويه نفع نبخشد بايد كه محاجم بنهند و شرط بر آن زنند و گاهي واجب مي                

اليسر و بر پنج يا بر شش مواضع طحال داغ نهند و آن را مندمل شدن ندهند اگر بـر آتـش صـبر نكنـد از           فصد دواج 

تعمال كنند مثل ضماد انجير و خردل دخيل ضماد ثافسيا و غير آن و اگر حرارت غالب باشد و مريض           ادوية كاويه اس  

احتمال اضمدة قويه نكنند تبخير طحال او به بخار سركه از سنگ رخام نمايند و يا بر نهار بر پـشت بخواباننـد و بـر                          

ن جوشانيده و يا در وي سركة گـرم و بهتـر   اي نمد در سركة گرم تر كرده نهند و خصوصاً سداب در آ طحال او قعطه  

آن است كه مريض را در حمام گرم بر ناشتا داخل كنند اگر متحمل اين باشد و در آن بر پشت بخواباننـد و همـواره                          

بر آن نمد به سركه تر كرده يكي بعد ديگري نهند تا آنكه احتمال كند و چند روز تكرار آن نمايند كه اين عالج قوي 

كـرده و تخـم    است بگيرند تخم كاسني و تخم خرفـه و كـدوي خـشك            قريب اينست و براي حار صالح      است و آنچه  
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فنجنكشت و دو مثقال از اين سفوف با سكنجبين سخت ترش بخورانند بعد از اين به عالج نمد به سـركة تـر كـرده                         

دهد چـون بـر ايـن تكـرار      معالجه نمايند و اكثر كسي را كه طحال به حرارت باشد آب كاسني به سكنجبين شفا مي   

 آنچه خفيف و چرب باشد از شورباي گوشت ضعيف و لطيف و مسخن بـه اعتـدال بدهنـد و كبـر                       اغذيه و اما نمايند  

مخلل و سائر آنچه در موضع ديگر معلوم شده واجب است كه با اين ملطفات مثل خردل و مانند آن استعمال نمايند                      

 گويد تحجري كه    ابوسهلبي كه در آن آهن گرم به مرات سرد كرده باشند            و مشروب ايشان آب آهنگران بايد با هر آ        

در طحال باشد با اين حال از خون غليظ جامد مجتمع در ورم بود و اين ممكن نيست كه به سرعت مستفرغ گـردد                        

آنكـه  به سبب غلظ آن و تحلل او نيز ممكن نيست و محتاج به ادوية ملطفه و مقطعه به غير حرارت ظاهر بـود بهـر                          

حرارت قوي تجفيف زياده كند و لهذا بايد كه ادويه طحال متحجر از تلخ و قابض مثل زفت و حنـا و راتيـنج و مـوم                           

كنـد و تقطيـع       مركب كنند و بعد تكميد به سركه يا سكنجبين استعمال نمايند بهر آنكه او تلطيف اخالط غليظ مي                 

قندريون و كزمازج و اطراف گز و تخم فنجنكـشت و وج و             نمايد و معذلك پوست بيخ كبر و اسقولو         به غيرتسخين مي  

عصارة قنطوريون دقيق و اشق و طبيخ ترمس تلخ با سركة عنصل بـا سـكنجبين عنـصلي بنوشـانند و ايـضاً ايـن را                          

شهدانج بري و فراسيون و كماذريوس و ثمر كبر و بطم چون به آبي كه در آن آهن گرم به مرات كثيـر سـرد كـرده                           

نوشانند و نفع به تحجر طحال و         كه نافع است و گاهي از اين آب پنج اوقيه تنها يا ممزوج به سركه مي               باشند بخورند   

كند تخم فنجنكشت كزمازج برگ كبر و تخم آن پودينـه             كنند و ايضاً ترياق اربعه و اين مطبوخ نفع مي           اذابت آن مي  

 درم ريوند چينـي چهـار درم دارچينـي          حشيش غافث افسنتين اسطوخودوس هر واحد ده درم فوه پنچ درم لك سه            

چهار درم جوزالسرو بيست درم در سركة تند بجوشانند و صاف كرده مقدار دو اوقيه بر نهار بنوشـانند و بـيخ كبـر و                         

بيخ فنجنكشت بعد از آنكه هر دو را در سركه نيز يك شبانه روز تر كرده خشك نموده باشند سائيده سـه درم از آن                         

سقولوقندريون به عصارة طرفا جوشانيده بدهند يا بگيرند اسقولوقندريون پـنج درم جعـده سـه                سكنجبين بدهند يا ا   

درم عصارة افسنتين دو درم طباشير لك هر واحد سه درم ريوند چيني دو درم زعفران يك درم و كوفتـه بيختـه دو                        

 شرط نهنـد و فـصد دواج از         درم به سكنجبين بدهند و اگر سختي طحال به اين تدبير تحليل نشود بر آن محاجم با                
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جانب چپ نمايند و يا بر پنج شش ماشه موضع طحال داغ نهند و مدتي ملتحم شدن ندهند و اگر از آتـش كراهـت                         

مقام اوست مثل خردل و پوست بيخ غافث و پوست بيخ كبر و نطـرون و آهـك آب نارسـيده و                        كند به ادويه كه قايم    

ل در سركه تر كرده خردل ناكوفته بر آن پاشيده بر طحال بچـسبانند و               سركه ضماد كنند و بگيرند كاغذ مقدار طحا       

به قدر احتمال بگذارند بعده به آب نيم گرم بشويند و اگر هيچ تدبير كفايت نكند اين حب بدهند ايارج فيقرا هليلـة                       

نج درم جعده   زرد تربد هر واحد درم غاريقون برگ غار خشك هر واحد هفت درم اسقولوقندريون كزمازج هر واحد پ                 

ها سازند دو درم با شير بدهند بعد از آنكه ناقـه              انيسون مقل اشق هر واحد سه درم نمك هندي دو درم سائيده حب            

 گويد كه اگر طحال را ورم       صاحب كامل را به شجرة كرفس و باديان و برگ غرب و طرفا و بيخ اذخر و شيح خورانند                  

كزمازج و تخم فنجنكشت و اسقولوقندريون داخل كـرده باشـند           صلب عارض شود مطبوخ افتيمون كه در آن قدري          

بدهند و قرص كبر معمول به اسقولوقندريون هر روز يك مثقال باريك اوقيه و نيم سكنجبين عسلي ممـزوج بـه آب                      

بدهند و صفت آن قرص اين است بگيرند پوست بيخ كبر چهار درم زراوند طويل و قسط مرو سداب خشك داشته و                      

ون هر واحد دو درم تخم فنجنكشت و فلفل سفيد هر واحد سه درم اشـق چهـار درم اشـق را در سـركه                         سقولوقندري

خمر تر كرده ادويه سائيده بسرشند و اقراص به وزن مثقال سازند و اگر صالبت شديد باشد و رياح و برد مزاج بود به                        

و به آبي كه قبل از خـوردن ايـن          سكنجبين عنصلي بخورند و سفوف و قرص نافع ورم صلب در وجع طحال مسطور               

ادويه كماد به اين نوع استعمال نمايند پوست بيخ كبر و كبر و كزمازج و تخم فنجنكشت پودينـه و سـداب و بـورق                         

داشته هر واحد يك كف درسركة كهنه جوشانيده قطعة نمد يا پارچه تر كرده يا اسفنج بدان تر نموده بر نهار تكميد                      

رده بعد يك ساعت ادويه بنوشانند و بعده اين ضـمادات نافعـه اسـتعمال نماينـد انجيـر            كنند به مرات پس موقوف ك     

سياه ده عدد در سركة خمر يك شبانه روز تر كرده برآرند و سائيده قسط تلخ چهار درم مغـز بـادام تلـخ هفـت درم                           

پارچه يا كاغذ نمد ماليده     پوست بيخ كبر اسقولوقندريون هر وحد سه درم را كوفته بيخته با انجير منقوع سرشته بر                 

هنگام خلو معده بر وضع طحال بگذارند و قبل از تناول طعام به يك ساعت برداشـته بـه آبـي كـه انـدر آن بابونـه و                             

كرنب جوشانيده باشند بشويند و روغن خيري بمالند و اين ضماد نيز ورم طحال صلب را نافع است حلبة بـزر كتـان                       



348 

 

الملك شش درم اشنه پشك بز بيخ سوسن هر واحد دودرم بورق بيخ كبر هر                  اكليل آرد جو و باقال هر واحد پنج درم       

واحد چهار درم مقل سه درم انجير سياه ده عدد در سركة خمر يك شبانه روز تر كرده ادويـة ديگـر بـدان آميختـه                          

 روز خيـسانده    ضماد نمايند و اين ضماد محلل اورام صلب و قوي است بگيرند انجير سياه در سركة خمر يك شـبانه                   

سائيده پنج درم اشق و مقل و سكبينج و جاوشير هر واحد اوقيه پشك بز و حلبه هر واحد سـه اوقيـه ممنـوع را در                           

سركه حل كرده سوده و ادوية كوفته بيخته آميخته به انجير مخلوط كرده ضماد نمايند و اين طـال سـهل و مجـرب                        

بيااليند و قدري خردل باريـك سـوده بـر آن پاشـيده بـر طحـال        است بستانند پارة كاغذ به قدر درم سپرز در عسل           

 ترمس و حلبـه و      و ايضاً چنان دارند بعد از آن به آبي كه در آن بابونه جوشانيده بشويند                بگذارند و يك شبانه روز هم     

الملك هر واحد يك جزو و كبريت نيم جـزو مقـل و اشـق و سـكبينج هـر                      حرمل و بزركتان و سداب خشك و اكليل       

حد اوقيه انجير سياه ده عدد انجير و صموغ در سركة يك شبانه روز تر كرده سوده و ادوية ديگر باريـك سـائيده و                         وا

آميزند و بر طحال ضماد كنند كه صالبت را تحليل كند و تدبير به اغذيه و غيـر آن بايـد كـه مثـل تـدبير اصـحاب                             

ضام بود و مخلوط بدانچه در آن تقطيح و تلطيـف باشـد             االنه  امراض جگر باشد از تقليل غذا و تلطيف او و آنچه سهل           

االنهضام چون بچه مرغ و تيهو و دراج و امثال آن كه گوشت او نرم باشد معمول به سركه و                      به مثل لحوم طيور سريع    

مري و كرويا و دارچيني و مطبوخ به حب كبر و شاخ كبر معمول به سركه و مري بسيار نافع است و انجير در سركه                         

كرده چون هر روز سه عدد بر نهار بخورند و چقندر معمـول بـه سـركه و مـري و خـردل و زيـت و مـاهي هاربـا                               تر  

سكبينج سركة كهنه و سداب و كرفس و زعفران و فلفل و مانند آن و از نان خشكار خوب خمير كرده در تنور آتـش         

خلط غليظ است و شراب ريحـاني بنوشـند و          معتدل پخته بخورند و از نان ميده اجتناب كنند كه آن كثيرالغذا مولد              

االنحدار به منزلة لحوم مواشـي        بر آن تنقل به اندك بادام تلخ و مغز حبةالخضرا نمايند و از اغذية عسيراالنهضام بطي               

مسن و لحوم بقر و اغذية مولد خلط غليظ لزج مولد سده مزيد غلظ طحال مثل نان فطير و هرائس و برنج به شير و                         

 و آنچه از آرد و نشاسته بسازند و زالبيه و دوشاب و قطائف السيما معمـول بـه شـكر و عـسل و از سـائر                            گندم بريان 

تر و جيدترين اشيا است و اگر به حـسب احتمـال              حبوب مولد رياح احتراز نمايند و استعمال رياضت قبل غذا موافق          
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اجتنـاب كننـد و دعـت و راحـت اسـتعمال            قوت باشد تقويت حرارت عزيزي و تزكية آن تمايد و بعد غذا از رياضت               

نمايند تا آنكه غذا هضم شود و از معده منحدر شده به امعا خارج گردد و استحمام قبل از غذا بايد و بعد رياضـت در                          

الملك و برنجاسـف      حمام كه آب او كبريتي يا نفطي يا مالح بود و اگر اين نباشد بر بدن آبي كه در آن بابونه و اكليل                      

 و نمك و بورق جوشانيده باشند و آب آهنگران نطول كنند و در آمدن در چـشمة كبريتـي و قيـر نـافع                         و مرزنجوش 

الزراع و اسليم گـشايند و اشـربة          نويسند كه اول به قانون راست روند و رگ باسليق و حبل              مي ايالقي و   اسمعيل سيد

طع است خاصه سركة كبر و سـكنجبين        ملطف و مقطع معتدل به اندك دواي قابض به كار برند و سركة ملطف و مق               

كه از سركة كبر و شكر سازند به اندكي زعفران ملطف است و آب باديان تـر و آب كـرفس بـا سـكنجبين معتـدل و                     

ملطف است و انجير در سركه تر كرده ملطف است و بعد از آنكه چند روز از اين نوع اشربه داده باشند تنقيه به ايـن                          

ياه ده درم شاهتره بيخ اذخر غافث هر يك پنج درم كزمازج اشنه انيسون كرفس باديـان                 مطبوخ هليله كنند هليلة س    

هر يك سه درم همه را به دستور بجوشانند و صاف كرده ده اوقيه از آن با يك درم ايارج فيقرا غـاريقون و يـك درم                           

ولوقندريون و كزمـازج و     تربد بدهند اين حب نيز نافع و نسخة آن همان است كه در قول ابوسهل گذشت بدون اسـق                  

جعده و عوض برگ غار برگ گز پنج درم است و ماءاالصول با يك درم روغن بادام تلخ و چهار دانگ ترياق اربعه نافع          

هاي خشك چون پسته و بادام و چلغوزه و فانيذ و جوز و انجير خشك سود دارد و شراب قوي تلخ سپرز                        است و ميوه  

چار كرده و ترب به سركه پرورده و خام سود دارد و آب بـاران بهتـرين اشـيا اسـت و                      را بگدازد و چقندر با اسفندان ا      

فلفل در طعام داخل كردن سپرز را ببرد و در نان زيره و كرويا و نانخواه و بريان داخل بايد كرد و اين قرص كبر نافع                          

بحـث وجـع طحـال در قـول         الثعلب پوست بيخ كبر هر يك ده درم باقي اجزا همان اسـت كـه در                   است بگيرند عنب  

 به نسخة عيسي صهاربخت پوست بيخ كبـر چهـار           و ايضاً ابوسهل بيايد شربيت در درم با ماءاالصول يا به سكنجبين           

استار زراوند طويل دو استار تخم فنجنكشت و فلفل هر يك شش درم اشق چهار استار چنانكـه رسـم اسـت قـرص                        

پنج استار و در سركة خالص به مقداري كه آن را تشرب كنـد يـك                الرشاد    سازند و اين سفوف نافع است بگيرند حب       

گرم آن  شبانه روز تر كنند و روز ديگر برگ سداب خشك يك استار سوده با وي بسرشند و قرص ساخته در تنور نيم                     
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آرد را خشك كنند تا آنكه بريان شود و سوخته نگردد بعده سائيده  هر روز مثقالي با سكنجبين بدهند و يـا بگيرنـد                 

هاي كوچك بپزند و كوفته  يك آثار و تخم سپندان چهل و چهار درم كوفته به آرد بياميزند و خمير كرده از آن قرص

سركه چكانيده بخورند و اگر هر بامداد ناكوفته بخورند جائز است و اين سكنجبين سودمند است پوست بيخ كـرفس                    

بـر هـر يـك دو جـزو تخـم كـرفس باديـان انيـسون                 هر يك چهار جزو بيخ اذخـر پوسـت بـيخ ك           پوست بيخ باديان    

روز تر كرده بجوشانند و صاف كرده عسل داخل كرده  شبانه فطراساليون هر واحد يك نيم جزو همه را در سركه يك

الحرمل به نسخة صهاربخت نيز آماس سـپرز          و سكنجبين بسازند و در آخر قوام يك درم زعفران در آن بمالند و دواء              

گيرند سداب و پودينه و در سركه جوشانيده نمد به اندازة سپرز بريده در ايـن سـركه تـر كننـد و بـر              را زائل كند و ب    

الملك در سركه پخته برگ سداب و بورق با هم سائيده بر سپرز نهند و برگ سداب پنجاه  سپرز نهند و انجير و اكليل   

هاي مطحوالن شوربا و زيرباج بايـد در        طعامدرم اشق بيست درم بورق ده درم همه را به سركه سائيده ضماد كنند و                

هر دو كبر و نخود پخته و مصوص به كرفس و سداب مرتب كرده و نان با سكنجبين خوردن سـود دارد و كاسـني و                          

كرفس و برگ ترب و ترب و خردل با چقندر و زيتون پرورده و اطراف رز به سركه پرورده و برگ كبـر و سـاق او بـه                             

تـر باشـد چـون دراج و تـدرو و تيهـو و گنجـشك و ايـن نـان                       تر و لطيـف     ها آن چه خفيف    تسركه پرورده و از گوش    

الرشاد يعني تخم سپندان هشتم حصه آرد سائيده به آرد بـسرشند   مطحوالن را سود دارد آرد خشكار يك آثار و حب      

گوينـد كـه در اورام       مـي  امشفاءاالسق مصنفو نان بپزند و اين نان را بر سبيل تنقل تنها و يا سركة بخورند قرشي و                  

طحال تدبير قوي و ادوية مفتحة قويه استعمال نمايند بهر آنكه قوت ادويه به مـرور آنهـا در جگـر و بـه سـبب بعـد                            

گردد پس اگر با كبر طحال حرارت و درد در عروق مقتـرن گـردد در                موضح طحال و بنابر غلظ جوهر آن منكسر مي        

حجامت به حسب سن بايد كرد بعـده اسـتفراغ مـادة غالبـه نماينـد و بايـد كـه                     آن ابتدا به فصد باسليق و اسيلم يا         

مطحول مالزمت قرص غافث و اسقولوقندريون به شربت قشر اصل هند يا با سكنجبين بزوري و شربت اصول و قرص 

كبر و قرص انبرباريس ريوندي و سفوف اصول و حاكمي و شربت دينار و شـربت شـاهتره و سـكنجبين سـاده و آب                         

باديان و كرفس و سكنجبين عنصلي نمايند و اگر بـه آن حـرارت قـوي باشـد شـيرة تخـم خرفـه و تخـم خيـار بـه                           
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سكنجبين ساده دهند و گويند كه تخم كاسني مضر طحال است و گوينـد كـه مـصلح او سـكنجبين اسـت و آنچـه                          

بيست روز ورم را دور كند مخصوص و بسيار نافع است اين است كه مريض هر صبح سه كف از بول خود بخورد و در  

است و اسقولوقندريون كه آن را خاصيت عظيم است شرباً و ضماداً و به سـركه عنـصل اسـتعمال                      و ضماد جيد اشق     

نمايند بعد پرهيز و تلطيف و مداوات تا چند روز و دخول حمام و خلخلة طحال حتي كه به دلك او به پارچة درشت                        

اهللا انجير دو اوقيـه       شود و اين ضماد از امالي استادي است رحمة         اده كرده مي  و گاهي در آن ضماد بورق و كبريت زي        

در سركة خمر دو روز تر كنند و بسايند و اسقولوقندريون و حلبه و افسنتين و پوست بيخ كبـر هـر واحـد سـه درم                           

به چيزي نبايـد بـست      اضافه نموده به روغن بابونه كه در آن موم سرخ گداخته باشند آميخته به شيره ضماد كنند و                   

الملـك و     كه اندر آن تخم كتـان و حلبـه و اكليـل           بلكه همين ضماد و تنها بنهند و ضيح شسته به آب گرم يا به آبي              

بابونه و خطمي و گل بنفشه و زيره جوشانيده باشند نطول كنند و بعد از آن روغن قسط بمالند و گاهي در آن بابونه                        

شود و سبوس مطبوخ به سركه و اسفنج مـشروب بـه سـركه               ازرق زياده كرده مي   الملك و آرد ترمس و مقل         و اكليل 

االمكان تقليل غذا و تلطيف آن نمايند و زيرباج چوزة مرغ دهنـد و لـزوم ماكيـان فربـه و خـروس                         نيكو است و حتي   

جـان و   خصي و لحم حلوان يكساله نمايند و از اغذيه و مولد سودا مثل عدس و گوشت خشك كـرده و كمـات و بادن                       

لحم بقر و سائر لحوم غليظه و اغذية مولد نفخ احتـراز كننـد و از تنقـل مقلويـات حـذر نماينـد و بجـوارش شـود و                              

مصطكي و كمون تنقل فرمايند و از همه مالح و حريف و حار چرهيز كنند و سركه در بعض اوقات به انجير و مويز يا                         

اسـت و     است و كبر را در نفـخ آن خاصـيت عظـيم               ال  است جيد است چه سركه ملطف غلظ طح         بثمان كه آن اسل     

چنين طال و حمـاز و        است و هم    الماء طحال را صالح    است اگر نفخ نباشد و زيتون       كاسني مسلوق و كاهو مسلوق نافع       

 است و خرفه و خبازي و        به سركه كه در آن اندك تلخي باشد نيكو است و شلجم و بادنجان مخلل نافع طحال غليظ                 

اض و شاخ گرم در سركه تر كرده و هنگام حرارت مزاج نافع و شرب شراب رقيق بعد تنقية بدن بـدل آب و                        بقلة حم 

است انطاكي گويد كه      امتصاص كاسني و انداختن ثقل او و سكنجبين بزوري شديدالمنفعت براي طحال غليظ جاي               

ريوند مساوي صبر مرجان سـوخته      در سوداوي طبيخ افتيمون دهند و اين حب از مجربات من است پوست بيخ كبر                
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العـسل  تخم كرفس غاريقون نمك هندي هر واحد نصف يكي از آن هر دو به آب بهار حب ساخته يك مثقال به مـاء                      

بدهند و از بيخ كبر و قسط و جوز رومي به عسل سرشته و يا به شحم حنظل مع بورق و ترمس و عسل ضماد كنند                          

مقام طلسمات است به هر طور كه استعمال نمايند و اگرچه بـه ضـماد بـود و                     و اما اسقولوقندريون در اين مرض قائم      

قريب او است سكنجبين عنصلي به آب كاسني و دباغ كلنگ و جميع اجزاي خارپشت و خصوصاً طحال او در اينجـا                      

ننـد و كـذا     است و ايضاً در صالبت و اورام به انجير و اشق و ترمس و حنظل و جوز به سركه يا شـراب ضـماد ك                          نافع  

  است مصنف پشك بز و حلبه و شرب شير شتر و فوه و ريوند و طبيخ ترمس به فلفل همه مزيل اوجاع و ورم صالبات

صغير گويد كه هر صباح جالب از عناب ده عدد و تخم كاسني سـه درم شـكر سـفيد ده درم بنوشـند و غـذا                            حاوي

يق يا اسيلم كنند اگر قوت و وقت مـساعدت كنـد و اسـهال    مزورة زيرباج به لحوم ماكيان و دراج بخورند و فصد باسل    

مطبوخ افتيمون يا حب آن كنند و بعد تنقيه هر صباح سكنجبين بزوري ده درم و قرص كبر مثقال بنوشند و نسخة                      

قرص مذكور همان است كه در قول سيد گذشت و ضماد بيخ غافث كه در قول ابوسـهل مـسطور شـد بـدون آهـك                          

است و در قول صاحب كامل گذشـت بـه كـار برنـد و يـا                   الملك شش درم      دي كه در آن اكليل    استعمال كنند و ضما   

اليـسر يـا     پودينة جبلي و برگ سداب و سركه ضماد كنند خجندي گويد كه اگر احتياج فصد شـود و فـصد باسـليق                     

مطبـوخ افتيمـون    اليسر گشايند و سكنجبين و شربت عناب و شربت دينار دهند و تليين طبيعت به حقنه يـا                    اسليم

است و در قول شيخ گذشت اشـق آن را در سـركه حـل كـرده بـدان                     كنند و قرص كه در آن بيخ سوسن چهار درم           

قرص ساخته و دو درم با سكنجبين بدهند و گويند كه نوشيدن شير شتر و بول او بـه دوام تـا چهـل روز در اذابـت                            

 گويد كه عالج ورم صـلب بـه   سعيد مثقال بخورند طحال مجرب است و پوست بيخ كبر با همچند عسل سرشته پنج       

اسـت بگيرنـد اسـقولوقندريون سـه درم و            نوشيدن آب برگ طرفا با سكنجبين كنند و اين دوا در حل صالبت نـافع                

جعده دو درم و لك و راوند هر يك درم و زعفران نيم درم كوفته بيخته يك مثقال به سكنجبين بخورند و غذا مـري     

 و مري به سركه و خردل سازند و تلطيف تدبير كنند و بر طحال انجير سياه در سركة خمر تر كرده                      و كرويا و چقندر   

با قسط و مغز بادام تلخ سائيده ضماد نمايند و اگر قوت ضعيف باشد در خوردن بچـة مـرغ و شـرب شـراب ريحـاني                         
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نموده بگيرند خروس پير و به      نويسد كه جالينوس مدح اين مرفه       خان در حاشية شرح اسباب مي      وسعت كنند شريف  

آب و نمك بسيار بپزند و در آن بسفائج ده درم اندازند تا مهرا شود و صاف كنند كه اين اسهال نيك از سودا شـرباً و                           

 است و جالينوس گفته كه عـسل بـر موضـع             اند كه افضل عالج طحال بول شتر         نقل كرده  اهرننمايد و از      احتقاناً مي 

الرشاد و سالم بپاشند و در روزي به مرات به حـسب احتمـال ايـن فعـل كننـد و                        بر آن حب   محاذي ورم طال كنند و    

عابد گويد كه من عالج دو مرد جوان نمودم كه طحال آنها بـزرگ شـده و در شـكم                     اطعمة لطيفه بخورانند و حكيم    

م جائي باقي نمانده بود     آنها گويا سنگي بود كه از جوانب آن را به رصاص گداخته محكم كرده باشند و در فضاي شك                  

شد و تنفس داخلي نيز ممكن نبود پس هر دو را اين طبيخ طرفا كه صاحب تذكره ذكر او                   كه به غمز انگشت فرو مي     

كرده نوشانيدم و شفاي كلي يافتند بگيرند پوست بيخ طرفاي تـازه و خـشك كننـد و ده درم از آن در ده چنـد آن                           

ه به حسب حاجت بنوشند و به ثفل آن ضماد كنند و در اين به آب اين دوا                  شراب بجوشانند تا مهرا شود و صاف كرد       

نمايد و گمان مـن از مـشاهدة         كند و تفتيح سدد و ازالة جذام مي        نظير است و ذكر نموده كه اين نفع به يرقان مي           بي

در خـواب بـدان     قوت تأثير او آن است كه اين جميع امراض سوداوي را قلع كند و از ادوية مـشهوره كـه جـالينوس                       

 است از بول خود سه جرعه بر نهار تا هفت روز و گويند كه خـوردن صـعتر محلـل                      ملهم شده بود نوشيدن به مريض     

ست و تضميد به سبوس گندم و اشق محلـول           عديل ا  است و شربت از افسنتين و صندل و كزمازج ساخته بي            مجرب

طبري گويد كه عالج ورم صلب دشـوار اسـت ناچـار بـر آن               ست و كذا پوست بيخ كبر و خردل          النفع ا  در سركه قوي  

گـردد و بـه     الحال بر مقابلة طحال به اشياي حارة قويه نمايد كه آن گـاهي مـؤدي مـي                 صبر كنند و نشايد كه مريض     

كه اميد صحت بدان نباشد بلكه برفق كنند و تحليل صالبت به تدريج نمايند و ايـن صـالبت اگـر عقـب                       سوي حالتي 

البـرء بـود امـا       البرء شديدالتحليل بود و اگر عقب ورم حار دموي و صفراوي باشد ايضاً سهل              شود و سهل  تهبج حادث   

آنچه عقب ضربه يا صدمه يا سودا كه عقب مرض طويل پيدا شود حادث گردد شفاي اين دشوار بود و مداوات او بـه                        

رض و صـعوبت آن مختلـف بـود         حسب قرب حدوث او و بعد آن و به حسب سن صاحب طحال و مزاج او و شدت مـ                   

پس اگر جوان بود اميد صحت او به سرعت بود و اگر دموي مزاج يا صفراوي باشد ايـضاً بـه سـرعت بـه شـود و اگـر                            



354 

 

سوداوي مزاج يا مرطوب بود شفاي او بعيدتر باشد و اگر شيخ بود به هر مزاج كه باشد بر او بعيدتر بود و عـالج عـام                           

آن آنچه احتياج كه به سوي او باشد به حـسب مـزاج و شـدت مـرض و ضـعف آن                      كنيم طبيب از جملة     آن ذكر مي  

استخراج نمايد پس واجب است كه اول به سن مريض و وقت اسهال و مزاج آن نظر كنند اگر احتمال فصد بود فصد                       

خ كبر بـه    باسليق ابطي از طرف چپ نمايند بعده مطبوخ افتيمون به نسخة قرابادين چند نيشابور بنوشانند و غذا شا                 

سركه و سكباج و زيرباج سازند و هر روز بر نهار سه انجير منقوع در سركه بدهند و ابوماهر سركة كبـر را جوشـانيده                         

داد گذاشت بعده هر روز سه يا چهار عـدد از آن انجيـر مـي               انداخت و دو روز آن را مي       گرماگرم بر آنچه در ظرفي مي     

كه عرق آيد پس امـر بـه دخـول          كرد تا آن  ر گهواره يا بر هر مكان بلند مي       بعد از آن امر به رياضت و صعود و نزول ب          

نمود و اگر مزاج او احتمال      حمام و ريختن آب گرم بسيار بر طحال او و خروج از حمام و شرب سكنجبين بزوري مي                 

ارورة او رقيـق شـود      فرمود و چون تدبير تا اينجا منتهي گردد و قوت قوي باشد و ق              كرد تدبير او بر اين ترتيب مي      مي

 گويد كه فصد اسيلم كننـد و بگذارنـد تـا            جالينوسفصد اسيلم كنند و به حسب امكان خون بيشتر اخراج نمايند و             

خون بسيار برآيد و خودبخود منقطع گردد و اگرچه بر مريض غشي افتد و معلوم شود كه عقب او صـحت گـردد بـر                         

م هنگام فصد اسيلم بهر آن است كه آب گرم استفراغ و جـذب              آنكه مريض ضعيف شود و اما نهادن دست در آب گر          

كند تا خون به قوت جاري گردد و بعد از اين تدبير اگـر قـوت مـريض احتمـال كنـد                       به قوت و توسيع دهن رگ مي      

اسهال به اين مطبوخ اسقولوقندريون كنند هليلة سياه بيست درم اسقولوقندريون ده درم افـسنتين رومـي حـشيش                   

ون در مره بسته هر يك هفت درم ريوند كوفته دو درم جعد و كمافيطوس ايرسـا هـر يـك سـه درم بـه                          غافث افتيم 

دستور مطبوخ جوشانيده سي درم از آن صاف كنند و در آن يك درم غـاريقون و دو ثلـث درم تربـد و سـه طـسوج                            

قـوت مـريض و نقـصان آن    ست و زيادت و نقصان حـسب   النفع ا سقمونيا داخل كرده نيم گرم بنوشند اين شربت تام 

كند و چـون از ايـن تـدبير در جـسادت طحـال نرمـي                 كنند و اين مطبوخ تنها با لزوم پرهيز ازالة صالبت طحال مي           

محسوس شود و قاروره اشقر گردد و در آن قدري رسوب نازل شود اين قرص بدهند باديان انيـسون تخـم كـرفس و                   

ث كزمازج مغز تخم خيار مغز تخم بادرنگ مغز تخم خربزه هر            پوست آن در سركه جوشانيده خشك كرده عصارة غاف        
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الـسوس دو درم عـصارة       يك پنج درم اسقولوقندريون چهـار درم ريونـد چينـي دو درم زوفـاي خـشك سـه درم رب                    

انبرباريس ده درم سنبل مصطكي هر واحد دو ثلث درم زعفران دو دانگ پوست بيخ كبر هفت درم كوفته بيخته بـه                      

خته به وزن يك نيم درم اقراص سازند هر روز يـك قـرص از آن بـا پـانزده درم سـكنجبين بـزوري                         شراب صافي آمي  

بخورند اگر بلد و مزاج و قوت و وقت مساعد باشد و بر مزورات زيرباج اقتصار نمايند و اگر خون ضعف بود زيرباج بـه                         

 باشند بدهند بهتر است و رياضت بـه         چوزة مرغ سازند و اگر شورباي سكباج كه با وي كبر بسيار به لحم حمل پخته               

حسب امكان الزم گيرند و چون از اين تدبير مرض نقصان پذيرد و تضميد طحال به اين ضماد نمايند بگيرنـد اشـق                       

صافي بيست درم و در سركة كهنة تند تر كرده بگذارند بعده جعده بـرگ پودينـة نهـري هـر يـك دو درم حمامـا و                            

درم سائيده آميزند پس بر پارچة كتان طال كرده اوالً طحال را به دست يا به پارچـة                  كزمازج و جنطيانا هر واحد يك       

دلك خفيف كنند و به روغن ناردين و به روغن قسط سه چهار شب متواتر طال نمايند بعده به سـبب ضـماد نمـوده                         

 صالبت بـاقي مانـد بـه ايـن          بربندند و ده روز اين ضماد نمايند و غذا و دوا آنچه مذكور شد بخورند و اگر بعد ده روز                   

كماد تكميد طحال كنند بگيرند پرسياوشان و خسك و برگ ساداوران و جعده و قنطوريون و پوست بيخ كبر و ميعة                     

يابسه و ثمر طرفا و اسقولوقندريون هر واحد يك كف و دو كف كبير از انجير و از كبـر نيـز و بـر آن آب آنقـدر كـه                               

نند تا ادويه مهرا گردد و بعده قطعة نمد به قدر طحال بريده در اين سـركه گـرم    بپوشد و سركة كهنه انداخته بجوشا     

تر كرده تكميد طحال بدان نمايند تا آنكه سركه سرد گردد بعده باز بر آتش نهند و بـار دوم تكميـد كننـد و در روز                           

ن گل تمريخ آن نمايند و      سه بار و در شب مثل آن چند روز متواتر تكميد كنند و اگر سطح جلد متألم گردد به روغ                   

تا زوال الم مريض را راحت دهند بعد از آن اعادة تكميد نمايند و چون ده روز اين كماد به عمل آرند باز اعادة ضماد                         

كنند كه آن بقية صالبت به غيرشك تحليل كند و حرانيان را عالجي است در طحال به حدي كـه صـالبت حجـري                        

نهنـد    چه متحجر گردد و حس او زائل شود پس نزد اين طحال ورنه موضع داغ مي               باقي نماند و البته تحليل شود اگر      

اند تا موضع او صاف گـردد و عـالج           سه از آن نزد سره و سه نزد اضالع قريبه و سه بر نفس طحال و بدين اراده كرده                  

 را كوفتـه بيختـه و       ايشان اين است كه بگيرند اشق و تخم كرفس و انيسون هر يك ده درم و كزمازج پنج درم ادويه                   
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اشق را گداخته بياميزند و به قدر يك نيم درم بلوط از آن سازند و هر روز يـك بلـوط از آن بـه سـكنجبين بـزوري                             

بخورانند و بعد خوردن اين سركة عنصل بنوشانند و اما اهل عراق را لطافتي است در عالج طحال در ابتـدا بـه فـصد                         

كننـد بلكـه آن را در روز و         نمايند و تضميد طحال نمـي      جبين بزوري مي  كنند و لزوم رياضت و شرب سكن       اسيلم مي 

خورانند ريوند چيني و حـضض مكـي و         مالند و اين قرص به ماءاالصول و به سكنجبين مي          شب چند بار به دست مي     

د چهار  كزمازج و اسقولوقندريون پرسياوشان زعفران هر واحد دو درم ثمر طرفا پوست بيخ كبر هر واحد سه درم بارز                  

درم همه را سائيده به سركه قرص ساخته هر روز يك قرص با پانزده تـا بيـست درم سـكنجبين بخورنـد بعـده سـه                           

-ساعت صبر كرده ماءاالصول بيست درم با دو درم روغن بادام تلخ بنوشانند و در معالجة طحال بر ايـن زيـاده نمـي                       

ي شور و آب شب و شـرب آب چـشمة شـبيه و منـع                كنند مطحول به نشستن در آب دريا      كنند و اهل بصره امر مي     

نمايند و ديدم كه اكثر مريضان بـه ايـن طريـق        كنند از چشمه كبريتيه و به اشق و سركه فقط تضميد طحال مي             مي

گفتند و مطحـول را ضـماد بـه آرد كرسـنه در             صحت يافتند و مردي را ديدم از حذاق اطبا كه آن را از اين ازرق مي               

د تدابير بسيار نمود و اثر نيك كرد و در كتب نشان اين نديدم و در كوفه عورتي مسافر بود كه                     نفط سفيد سرشته بع   

كرد و من از بغداد نزد او رسيدم و به مطحوالن امر به شرب سكنجبين مسخن با يك دانگ نطرون و             عالج طحال مي  

كرد تا آنكه اسـهال بـه سـحج مـؤدي           افتاد و در اين فكر نمي      نمود و مطحول را اسهال عظيم مي      يك دانگ بورق مي   

شد و نديدم مطحولي را كه اين دوا بخورد و بر آن جسارت كرد اال آنكه در پـنج روز صـحت يافـت و ايـن دوا در                            مي

الطحال گاهي بر سبيل ندرت ورم صـلب طحـال پختـه     كتب نيافتم و بر سبيل نوادر در معالجه ذكر آن نمودم تفتيح        

چـون   المتش آن است كه بعد ورم درد شديد و  نخس در طحال ظاهر شود و ريم هـم                  شود و ريم كند و بشكافد و ع       

 جهـت   عـالج دردي در بول آيد و بدبو بود و باشد كه ريم او به سوي معده گرايد و در قي و اسهال نيـز بيـرون آيـد                            

ك شش ماشـه    تنقية ريم مدرات مثل شيرة تخم كشوث چهار ماشه شيرة باديان و تخم كاسني و تخم خيارين هر ي                  

يا شير شتر پنج توله يا شير خر بدهند و يا ماءالعسل و جالب شكر بنوشانند حسب حرارت مزاج و عـدم آن و ديگـر                          

بزور مدره مثل مغز تخم خيار مغز تخم خربزه به شربت دينار و يا پرسياوشان و تخم خطمي و تخم مـرو بـا خميـرة                          
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 است تناول كنند و اضمدة مفيد ورم سوداوي طحال به كار برند             بنفشه بدهند و از اغذية حمصيه و جاورسيه كه مدر         

 گويد كه اول جهت جالي ماده و تسكين درد ماءالعسل به گـالب              اقتباس صاحبو از جمله قابضات احتراز نمايند و        

از پـاك   كهنه ساخته دو سه روز متواتر بنوشانند و غذا بنوماش مسلم تنها يا با بقلة يمانيـه و نـان روه دهنـد و بعـد                           

االخوين طباشير كتيرا مكد يك ماشه در شربت خشخاش دو توله بليسانند و بـاالي آن شـيرة                  شدن جهت اندمال دم   

كاسني و خيارين هر يك نه ماشه كاكنج هفت ماشه تخم كشوث سه ماشه در عـرق خارخـسك و گـز و صـندل بـه          

الخوين يك نيم ماشه ريوند چيني بـيخ         يا دم گالب مكد پنج توله شربت كشوث سه توله شير شتر چار توله بدهند و               

كبر هر يك يك ماشه در عسل يك توله بليسانند و عروق كاسني و مكوه و گز مكد پنج توله و شير شتر يا خـر سـه                            

توله حسب حرارت و برودت مزاج بدهند و غذا شورباي بچه بز و يا مرغ به نان دهند و اگر بعد پاك شدن ريم در آن                          

ماند سبوس گندم در سركه جوش كرده اشق در آن گداخته ضماد كنند و ديگر تـدابير كـه در ورم                     جا سختي باقي    

نويسد كه جالينوس ذكر كرده كه هرگاه طحال          مي طبريصلب گفته شد به عمل آرند حتي كه در آخر داغ دهند و              

 و جگر را فاسد گرداند بنـابر        صلب گردد گاهي از معالجه تحليل يابد و گاهي بر صالبت دائم باقي ماند و ضعيف شود                

عدم جذب عكر دم از آن و به سبب ضعف قواي آن مؤدي به استسقا گردد و گاهي به ندرت ريم كند و اين علـت از                           

امراض مهلكه است و عالجش پرهيز از جميع اغذية رديه است و اقتصار بر مزورات حـصرميه و سـماقيه و زيربـاج و                        

بزوري اگر مزاج متحمل باشد واال به مطبوخ بيخ كاسني و تخم آن كه در قرابادين امثال آن و اين بزور به سكنجبين 

ام بدهند بگيرند مغز تخم خيار مغز تخم بادرنگ مغز تخم كدو و مغز تخم خربـزه تخـم بقلـة يمـاني                        خود ذكر كرده  

 دو درم همـه را      القات سه درم ريوند چينـي       تخم كرفس هر واحد ده درم شب يماني يك درم بورق دو ثلث درم حب              

سائيده همچند همه شكر طبرزد سوده آميزند و صبح سه درم به شير شتر يا شير خر و شام مثل آن بدهند كه ايـن                         

بزور به شير شتر تنقية طحال آزموده و تفتيح طرق و تسهيل خروج ريم به طريق بول و غسل برنج كه ميان گرده و                        

ند شراب عسل ساده دهند و حريرة معمول از آرد كرسنه به عسل تنقية              نمايد و اگر مزاج او احتمال ك       مثانه است مي  

مده نمايند و تضميد طحال به اين ضماد كنند بگيرند سبوس گندم و در سركه بجوشانند و در آن سـركه اشـق تـر                         
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ادة كرده بگذارند بعده سبوس جوشيده اضافه كرده بسايند تا مستوي گردد پس بر طحال ضماد نمايند كه استفراغ م                  

نفخة ورم ريحي سپرز است سببش احتباس ريح سوداوي زير غشاي            طحال و تنقية آن نمايد نفخة طحال و ريح آن         

سـت و كثـرت سـودا در آن و ايـن از ضـعف                او با ميل او به سوي خروج بود و سبب تولد ريح سردي مـزاج طحـال ا                 

 است مع ورم نرم و نتو كه         ير پهلوي چپ  هاضمه و دافعة آن اكثر عارض گردد و عالمتش احساس وجع تمددي در ز             

به غمز انگشت فرو نشيند و قراقر كند و گاهي آروغ آيد و به غير ثقل اورام بود عالج هرچه در نفخة جگر مذكور شد                         

به كار برند و گلقند همراه شيرة تخم كشوث و انيسون و باديان در اينجا نيز مفيد است و ماءاالصول كه در آن تخـم                         

 سداب داخل كرده باشند بنوشند و سكنجبين بزوري حار يا سكنجبين عنصلي به آب باديـان و ماننـد                    فنجنكشت و 

آن بدهند و اگر با حرارت بود تخم كاسني گل سرخ باديان جوشانيده گلقند داخل كرده خاكشي پاشيده بنوشانند و                    

ه تجربه رسيده و اين سـفوف حـرف         ايضاً قرص فنجنكشت كه در قول شيخ بيايد بدهند و قرص كبر در اين به آب ب                

 است حرف يعني هالون يك شبانه روز در سركة خمر تر كرده خشك نموده بسايند و بـا قـدري آرد جـو                         نيز مجرب 

الحرارة بپزند تا پخته شده خشك گردد و سوخته نشود پـس باريـك كوفتـه                 خمير نموده نان ساخته در تنور معتدل      

 بيخ كبر تخم فنجنكشت اسقولوقندريون هر كـدام نـيم جـزو كوفتـه بيختـه           بگيرند از آن يك جزو و كزمازج پوست       

مقدار سه درم از آن با سكنجبين بدهند و يا شونيز يك جزو حرف دو جزو سوده به عسل سرشته هر روز دو درم بـا                          

سه درم  يك توله سكنجبين بخورند و اگر تخم گندنا زيرة سياه مدبر به سركه تخم كتان مصطكي هليلة زرد هر يك                     

ريوند چيني دو درم كوفته بيخته از دو درم تا دو مثقال بـا سـكنجبين بدهنـد نيـز مفيـد بـود و يـا اجـوائن در آب                               

گهيكوار تر كرده خشك نمايند و به قدر تحمل طبع صبح و شام بخورند و عرق نانخواه مركب نيز مفيد بـاد طحـال                        

شد استعمال نمايند و آنچه در ورم بلغمـي كبـد و طحـال              ست و هر دوائي كه محلل و منقي رياح و مقوي طحال با             ا

گذشت مفيد شناسند و بورة ارمني و پودينه و سداب به سركه و عسل ضماد سازند و سبوس در سركه جوشانيده بر                      

سپرز نهادن بعد از آنكه روغن گل ماليده باشند نيكوترين تدابير است و كذلك روغن شبت يا بابونـه ماليـدن و نمـد                        

 اسـت و ايـن    ده يا به طبيخ سداب و سركه تر كرده بر آن بستن و اشق به سركه حل كرده طال ساختن نـافع      گرم كر 
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الملك تخم شبت صعتر هـر يـك سـه تولـه             الطيب گل بابونه اكليل    كماد نيز سودمند است زنجبيل زيرة سياه سنبل       

ن مكد نيم آثـار بجوشـانند كـه سـوم حـصه             افسنتين بيخ كبر جوزبوا قرفه هر واحد يك توله در عرق نانخواه و باديا             

بماند ماليده صاف نموده روغن بابونه و چنپا هفت توله اضافه نموده در مثانة گاؤ انداخته تكميد كنند و چـون مثانـه      

سرد شود در آب گرم غوطه دهند و به تكرار استعمال نمايند بالجمله ادوية كاسر رياح طحال مثل فنجنكشت و تخم             

 اسـت و بـدان كـه نفخـه گـاهي تحليـل               ه و حرف و زيره شرباً و جاورس و سبوس و نمك كماداً نافع             سداب و نانخوا  

كند به سبب تناول اغذية غليظة نافخه پس از اشياي مولد رياح و نيز از آب سرد پرهيـز كننـد                      شود و باز عود مي     مي

يب در قوت به ادوية صلح بهر عالج نفخـة    فرمايد بدانكه ادوية صالح بنابر عالج صالبت طحال قر        اقوال حكما شيخ مي   

 است بهر آنكه مادة ريحي       انار چه اين نيز محتاج به سوي دواي مفتح جالي محلل با قوت قابضه اكثر از قوت تحليل                 

اي است كه آن مشابه تربد آن است          است و اين به خالف آن است كه در اورام است و معذلك براي اين ادويه                 خفيف

ها و وضع محاجم ناري بر      تر است مثل فنجنكشت و زيره و تخم سداب و نانخواه و مانند اين              تر و صالح   و در اين عامل   

طحال در اين منفعت عظيم دارد و بايد كه گرسنه باشند و غـذا يـك دفعـه تنـاول نكننـد بلكـه بـه تقـاريق بـسيار                              

ياشامند و تـا خفـت شـكم از طعـام خـواب      المقدور آب ننوشند بلكه نبيذ كهنة رقيق تلخ اندك ب   المقدار و حتي   قليل

نكنند و چون بر امتالي شكم در شب يا روز وجع هيجان كند آن را مكرر غمز كنند و تدبير اجابـت طبـع نماينـد و                           

بخواب روند و اگر اين نفخ نبخشد تكميد كنند و چون بدانند كه مادة سوداوي بسيار است و نفخ به سبب كثرت آن                       

 است بگيرند حرف سفيد سي درم و كوفته بيخته بـه سـركة خمـر                  و از مشروبات اين قرص     است استفراغ آن نمايند   

تند سرشته اقراص باريك كوچك بسازند و در تنور يا بر تابه بپزند تا خشك شوند و نسوزند و به اين اقراص سوده با                        

قرص سازند و سه درم از      تخم فنجنكشت و كزمازج هر يك پنج درم اسقولوقندريون هفت درم سائيده مخلوط كرده               

ست بگيرند كزمازج ده درم تخـم مـرو ده درم تخـم كاسـني                آن به سكنجبين بخورند و ايضاً قرص فنجنكشت نافع ا         

تخم خرفه هر واحد پنج درم و قرص ساخته سه درم با سكنجبين شكري بخورند و سفوف تخم فنجنكشت و نانخواه                     

ه شراب كهنه يا به طبيخ ادوية نافعه او نفع كند و اما مروخات و               و پوست بيخ كبر و سداب خشك و وج يك مثقال ب           
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ست و از مراهم معمول از كبريت و شب و نطـرون و              ضمادات از ادهان روغن افسنتين و روغن ناردين و روغن قسط ا           

ب و  زفت و جاوشير و اما ضمادات مثل ضمادات مذكور در ابواب ماضيه است مانند مداوات انجير به سركه مـع سـدا                     

الملك و بابونه و نانخواه و اما نطوالت سركه است كه در آن ادوية مذكور جوشانيده                 نطرون و تخم فنجنكشت و اكليل     

باشند و خاصة استعمال او به قطعـة نمـد و خـصوصاً سـركه كـه انـدر آن بـرگ كبـر تـازه و كرنـب و ثمـر طرفـا و                                   

تر خواهند و تب نباشند در آن اشق و          اشند و اگر قوي   السرو و سداب پخته ب    اسقولوقندريون و برگ فنجنكشت و جوز     

مقل و مانند آن داخل كنند و ايضاً پودينة نهري و سداب و اشنه و بورة ارمني مطبوخ در سركه به اندك شب و غـذا                          

در اين همان است كه در صالبت طحال گفته شد مسيحي گويد كه هرگاه طحال از رياح غليظ منتفح شود بايد كـه                       

البطم و زفت و جاوشير نهند و  ه روغن افسنتين نمايند و بر آن مرهم متخذ از شب و كبريت و نطرون و علكتغريق ب

تر از قوت محللـه باشـد و در ورم متحجـر قـوت محللـه در دواي                   بر اشيائي كه در اين استعمال كنند عفوصت غالب        

سـت و    ه سبوس مطبوخ به سركه و شب نافع ا        تر از قوت قابضه بود و رياح غليظه در طحال را تكميد ب             مستعمل قوي 

ديگر هر دو نسخة تكميد همان است كه در قول شيخ در ذيل نطوالت مسطور شد و بعـد تكميـد ضـماد معمـول از                          

الملك و سداب و نطرون سازند و هم او گويد كه اگر طحال منتفخ متمدد باشد و چون                    انجير در سركه پخته با اكليل     

م قرقره حادث شود قرص كبر به ماءاالصول دهنـد و شـراب كهنـه بنوشـند و از آب تقليـل                      بر آن غمز كنند در شك     

نمايند و در صالبت طحال و ريح كه زير او باشد به برگ سداب ده درم بورة ارمني سه درم پودينة خـشك سـه درم                          

ثروديطوس نفخـه را     گويند كه ترياق كبير و م      سعيدخضر و    اشق هفت درم اشق را به سركه حل كرده ضماد نمايند          

ست و بر تشنگي صبر كنند و به نمك و جاورس و سبوس گندم گرم كرده تكميد نمايند و گـاهي تكميـد بـه                          نافع ا 

 پارچة گرم نفع كند و از اكثار شرب آب خصوصاً عقب اطعام احتراز كنند و گلقند عسلي بخورند و اصالح غذا نمايند

  ضعف طحال

ف شود و افعال او فاسد گردد و هر قوتي از قواي اربعة او يعني جاذبه و ماسـكه و                    هاي طحال ضعي   بدانكه هرگاه قوت  

هـاي او    هاضمه و دافعه كه ضعيف شود و امراضي كه به ضعف آن قوت تعلق دارد پيدا گـردد و اسـباب ضـعف قـوت                        
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 گـردد و دردي  سوءمزاج حار يا بارد باشد يا ورم و جراحت و خراج كه در آن بهم رسد اما اگـر قـوت جاذبـه ضـعيف               

خون را كه سودا است از جگر به خود نتواند كشيد و سودا يا خون باقيمانده در جميع اعضا منتـشر گـردد و يرقـان                          

سياه يا ديگر امراض سوداوي چون  بق سياه و برص سياه و كلف و قوبا و دوالي و داءالفيل و ماليخوليـا پديـد آيـد و                            

زردي رنگ چهره مائل به سياهي در ابتدا و يرقان سـياه در آخـر نـشان                 ايضاً تيرگي سفيدي چشم و سقوط اشتها و         

ضعف اين قوت است و اگر سبب ضعف سوء مزاج گرم باشد و جگر گرم بوده باشد جذام پيدا شود و اگر قوت ماسكه                        

 امعـا   ضعيف شود سودا غيرمنهضم از آن بيرون آيد پس اگر به معده ريزد و غثيان و قي سوداوي پديد آيد و اگر بـه                       

فرود آيد اسهال سوداوي افتد و به هر عضوي كه آيد اورام سوداوي و امراض سودا تولد كند و سفيدي چـشم مكـدر                        

گردد و اگر قوت هاضمه ضعيف گردد سودا در سپرز نيك هضم نشود بلكه متغير به حموضت سخت گردد پس اگـر                      

 و اگر به امعا فرود آيد اسهال سوداوي پيدا كنـد          به معده درآيد شهوت كاذب طعام زياده شود و جوع كلبي تولد كند            

و اگر به عضو ديگر گرايد ورم سوداوي در آن حادث شود و اگر به اسفل بدن فرود آيـد داءالفيـل و دوالـي و بواسـير                            

پديد آيد و اگر سبب ضعف اين قوت سوءمزاج گرم باشد سودا محترق گردد پس اگـر بـه معـده يـا امعـا فـرود آيـد                             

و اسهال و ريش روده تولد كند و اگر به دماغ برآيد ماليخوليا پيدا شود و اگر قوت دافعه ضـعيف شـود             جراحت معده   

سوداي فزوني از آن دفع نشود و دورم و عظم در طحال پديد آيد و اگر مادة آن عفن گردد و پهنـاي سـوداوي تولـد                           

د و اگر قوت دافعـه سـخت ضـعيف باشـد            كند و اشتهاي طعام ساقط شود بهر آنكه سودا از طحال به معده دفع نشو              

ترتيب ظاهر شـود و   سودا اندك اندك دفع كند و بيشتر در وي بماند و همان مقدار عظم يابد و ورم كند و اسهال بي                    

 اگرچـه مـزاج     و بدانند كـه   هاي سپرز   بسيار باشد كه سبب امراض سوداوي تناول طعام مولد سودا بود نه ضعف قوت             

آن حرارتي است و رطوبت غريزي معتدل و فعل قوت جاذبه به قوت اين حـرارت اسـت و                   طحال بارد است ليكن در      

اكثر از برودت و رطوبت ضعيف شود و فعل هاضمه بدين حرارت با رطوبت مذكور بود و به سبب نقصان فعـل قـوت                        

نـد كـرد دوم     دافعه دو چيز است يكي رطوبت غريب و رقيق كه بر آن غالب شود و آن را مسترخي كند تـا دفـع نتوا                       

وقوع سده در منفذ خروج سودا از آن و سبب نقصان فعل ماسكه نيز غلبة رطوبت غريبـي بـر غريـزي اسـت و بـدان           
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ها سوءمزاج حار باشد و سبب اين حدت خلط سودا از            سبب بطالن قوت امساك و گاه باشد كه سبب ضعف اين قوت           

سودا آن است كه هر ورمي كه از آن تولد كنـد و بـه               احتراق خون يا احتراق صفرا در جگر بود و عالمت حدت خلط             

هر عضوي كه جمع شود قرحه گردد و سوزان بود بالجمله ضعف در هر قوتي كه باشد چـون كهنـه شـود منجـر بـه                           

چنين احداث امراض سوداوية مزمنة عسرالبرء كند كـذا          ضعف جگر گشته استسقا پيدا كند و به هالكت رساند و هم           

ر قوت جاذبه ضعيف باشد به عالج يرقان اسود معالجه كنند و اين دوا بدهند تخم كاسني بـيخ              المجسطي عالج اگ    في

كبر كندر هر يك يك ماشه در هليلة مربي يك عدد آميخته بخورانند و شربت هليون و گاؤزبان هر يك دو تولـه در                        

شه پاشيده بنوشانند غـذا قليـة       عرق شاهتره و كاسني و گاؤزبان هر يك پنج توله حل كرده تخم بادرنجبويه هفت ما               

زردكي و شلجمي به نان خشكار دهند و ماءالجبن نوشانند و اگر قوت ماسكه ضعيف باشـد بـه عـالج قـي و اسـهال                          

سوداوي پردازند به دستوري كه در بحث هر يك مسطور است و تنقية سـودا بـه مـسهالت آن نماينـد بعـده جهـت                          

يك ماشه در آملة مربي دو عدد ورق نقره شربت كدر و گاؤزبـان هـر                تقويت آن الجورد مغسول طباشير گل گز مكد         

يك دو توله تخم شربتي هفت ماشه دهند و ايضاً در ضعف جاذبه و ماسكه هر دو رياضت و سـواري اشـتر و اسـب و                           

شرط بر آن و تـضميد بـه          مالش موضع سپرز به دست يا به پارچة درشت و تحريك طحال و وجع محاجم ناري و بي                 

 مقويه نافع بود و اين ضماد نيز مقوي طحال است افسنتين اشنه سنبل كزمازج قردمانا فقاح اذخر بـيخ كبـر                      اضمدة

گل سرخ مقل باريك سائيده در آب برگ طرفا يا به آب سداب آميخته و سركه افزوده ضماد كنند و در ضعف جاذبه                       

حديد كبير و مثروديطوس و ترياق فاروق       ال  الحديدي و معجون خبث     ادوية مسخن مجفف مثل كموني و فالسفة خبث       

الحديد و غيـره دهنـد و هـر مرضـي كـه از                و در ضعف ماسكه مجفف تنها مثل فنجنوش مركب از هليلجات و خبث            

ضعف اين هر دو قوت پيدا شود به تدارك آن پردازند به نحوي كه در مقام هر يك مسطور است و اگر قوت هاضـمه                         

ج هر مرضي كه از آن تولد كند بايد كرد مثالً در كثرت اشـتها بـه معالجـة جـوع                     ضعيف بود تقويت آن نمايند و عال      

كلبي پردازند و در اسهال به عالج اسهال سـوداوي رجـوع نماينـد و در ورم بـه معالجـة ورم پردازنـد و اگـر اعـراض           

 عـالج او تحليـل      ماليخوليا پديد آيد عالجش در امراض دماغ گذشت بدان رجوع كنند و اگر قوت دافعه ضعيف باشد                
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ورم طحال است چنانچه مذكور شد و فصد اسيلم كنند خجندي گويد كه در تدبير ضعف جاذبه احتياج بـه اشـيائي                      

كه يبوست  افتد كه حرارت او كثير و يبوست او كمتر از حرارت باشد و در تدبير ضعف ماسكه محتاج شوند به اشيائي                    

 شود به اشيائي كه در وي اندك برودت باشد و در ضعف دافعه حاجـت                آن بيشتر از حرارت بود و ايضاً در آن احتياج         

به استعمال اشيائي بود كه در آن حرارت و يبوست اندك باشد و در ضعف هاضمه احتياج به سوي استعمال اشـياي                      

نويسد كه ضماد فلنجه در تقويت طحـال مجـرب مـن             رطبة كثيره باشد پس حسب مقتضي تدبير كنند سويدي مي         

اند و بيخ راسن و اكل بطم و كذا جزر مخلل و شرب صمغ امرود و كذا زعفران شـرباً و   رب او نيز مفيد گفتهاست و ش 

الصبغ هـر واحـد       ضماداً و شرب تخم كاسني و كذا بسباسه و كذا تخم كشوث و شرب و ضماد تخم ترب و شرب فوه                    

الثعلب و عذبه و طرفـه و ثمـر آن و         عنب مقوي طحال است بالجمله مقويات بارد مثل طباشير و گل سرخ و صندل و             

النفع است و مقويات حار مثل افسنتين و سنبل و قردمانا و فقاح اذخـر و پوسـت بـيخ                      آب آن است و سركه مشترك     

  كبر و مقل و سداب است ضماداً و شرباً

  سدة طحال

ثقل و عدم عالمات ورم بود و در اكثر از اجتماع فضول غليظ بود و گاهي از ريح و گاهي از ورم باشد و سدة خلطي با 

ريحي تمدد شديد با خفت باشد و ورمي با عالمات ورم بود بالجمله اگر سده در مجرائي بـود كـه سـودا از جگـر بـه                            

آيد يرقان سياه و سقوط اشتها به تدريج و ديگر امراض سوداوي پديد آيد و اگر در مجرائي باشد كه سـودا                        طحال مي 

 از معالجات قوية سدد كبد به عينه عـالج كننـد و             عالجيد بطالن اشتها و دفعةً عارض شود        آ  از سپرز به فم معده مي     

الثعلب و انيـسون و نبـات دهنـد و يـا تخـم سـداب و نـانخواه هـر كـدام سـه درم                            مطبوخ از باديان و نانخواه و عنب      

ر يك چهار ماشه فـوه      جوشانيده صاف نموده با سكنجبين بدهند و با بيخ كبر تخم فنجنكشت تخم كرفس سداب ه               

الثعلب هر يك نه ماشه بيخ كرفس پرسياوشان هر يك هفت ماشه جوشانيده               بيخ باديان بيخ كاسني تخم قرطم عنب      

گلقند عسلي چهار توله سكنجبين عنصلي دو توله داخل كرده دهند غذا شورباي مرغ با نان و بعد هفـت هـشت روز                   

الـرئيس و سـفوف حـرف دهنـد و             كنند و بهر تعديل قرص بزور شيخ       به حب ريوند و خيارشنبر و شربت دينار تنقيه        
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قرص كبر با سكنجبين بزوري در اين باب به غايت سودمند است و قرص فوه و قـرص فنجنكـشت و قـرص ايرسـا و                    

قرص افسنتين و قرص غافث به سكنجبين مذكور با شربت بزور نيز نافع و غذا مزورة زيرباج دهند و اين سفوف نيـز                       

رز بگشايد تخم كاسني كزمازج هر كدام پنج درم تخم فنجنكشت دو نيم درم كوفته بيخته دو درم از آن به                     سدة سپ 

الطيـب    سكنجبين بزوري بدهند و اين قرص تفتيح سدة سپرز و كبد نمايد كندر راوند انيسون تخـم كـرفس سـنبل                    

ن هر يـك دو درم فلفـل زنجبيـل هـر            مصطكي اذخر قسط مر فوه نانخواه ابهل جنطيانا اسارون عصارة غافث افسنتي           

واحد يك درم به دستور قرص سازند شربتي دو درم با طبيخ ترمس و اين دوا به جهت سدة طحـال و صـالبت آن و                          

استسقا و جميع امراض باردة معده و كبد از تجارب اطباي هند است حلتيت ده درم نمك سـنگ سـهاگه زردچـوب                       

م بيست درم برگ آگ كه پخته و زرد شده خود از درخت ريخته باشد صد                اشخار دارهلد نمك سياه جواكهار هر كدا      

هاي مـذكور هـر دو      عدد ادويه را نرم سائيده در ده دام پخته روغن سرشف و ده دام پخته شير آكهه آميخته بر برگ                   

 طرف طال كنند و توبرتو در ديگ گلين نهاده سر ديگ به خمير بگيرند پس ديـگ را بـه گـل حكمـت گرفتـه بعـد                           

خشك شدن ميان پاچك دشتي گذاشته آتش دهند و بعد از سرد شدن سر ديگ بگشايند و اجزاي خاكستر شده را                     

هر روز به مقداري كه به سه انگشت درآيد به آب شبينه بخورند و از ترشي و شيريني و اشياي چرب و ماهي پرهيـز                         

د كه عالج سدد طحـال و سـدد كبـد واحـد             نمايند و گويد كه عالج سدد قريب از عالج ورم صلب است انطاكي گوي             

است و كبر مع كشوث و صعتر و قنطوريون را در اينجا مدخل زياده است و كذا ترمس غاريقون و انيـسون و گوينـد                         

كه عالج خاص آن وضع محاجم بر طحال و دلك و تحريك آن و شرب ماءاالصول است سرهندي گفتـه كـه طبـيح                        

ت مغني از سائر تدابير ديگر است و كلكالنـج كثيرالمنفعـت و ملـين طبـع                 طرفا به شراب كه در صالبت طحال گذش       

است و راوند قريب اوست مسيحي گويد كه اگر سدد طحال اشتداد نمايد تا آنكه جـذب خلـط سـودا از جگـر آن را                          

سـركة  ممكن نبود و از آن يرقان اسود حادث شود بايد كه بگيرند عاقرقرحا و سنبل و خاك كندر مساوي سائيده در                

تند پخته بر طحال نهند بعد از آنكه قيروطي موم و روغن كنجد بر طحال ماليده باشند و باالي دوا كاغـذ گذارنـد و                         

سه ساعت بگذارند بعده برداشته پارچه زياده بپوشند تا عرق آيد بعده در آبزن درآينـد و چـون سـه روز ايـن تـدبير                          
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نويسد كه كبر به كشوث و صعتر بري و كـذا چقنـدر              سويدي مي استعمال نمايند و مريض خون بول كند و شفا يابد           

به سركه و خردل و كذا اكل عنصل مشوي به عسل و كذا باديان و برگ او و بقلة او كذا شرب و ضماد زرواند طويـل                           

هر واحد در تفتيح سدد طحال مجرب من است و ثمر كبر به سركه و كذا پوسـت بـيخ كبـر و كـذا اسـقولوقندريون                           

 و پنج روز هر روز يك درم به سكنجبين متواتر بخورند و حب بلسان و بوزيـدان و لـك بـه سـكنجبين و                          چون چهل 

الـصبغ و راونـد و جنطيانـاي رومـي  و كـذا                اكل بقلة كرفس يا شرب عصارة او و تخم فنجنكشت و كماذريوس و فوه             

و بيخ لوف جعد و كذا اكل بيخ لوف         ترمس به سداب و فلفل و كذا حلتيت و پودينة بري و كراث و افسنتين و غافث                  

المحلب و كذا غاريقون و كذا سركة عنصل و سـكنجبين آن و مـصطكي و كـذا                    مسلوق خفيف به زيت و لذا مغز حب       

اسارون در شراب تر كرده يا در عسل سرشته و انيسون و قسط هندي و قنطوريون دقيـق و وج و زرشـك و اذخـر و                           

روز تـر كـرده خـوردن و پـسته و      نـانخواه و كـذا خميـر در سـركه يكـشبانه          انجره و اشنه و كشوث و روغن قـسط و           

الحبل و شير شتر و قـرةالعين         سيساليوس و جعدة جبلي و عودالبخور و سندروس و اكل بقلة قنابري مسلوق و اكليل              

و  كراث بري    القطرب و خوردن بيخ فاوانيا به قدر بادام و          الحمل و كمافيطوس و راج      الماست و بيخ لسان     كه آن كرفس  

فسوس به سركه پخته خوردن و مر و دارفلفل و كذا پوست درخت غار و پوست بـيخ كـرفس و تخـم آن مجموعـاً و                           

بادام شيرين و كرفس صغير خوردن و هوفاريقون و تخم ريحان و آس و اكل بقلة ترنجان و تخم آن و كـذا صـعتر و                           

اختالط ثوم در طعام و شرب و ضماد اسقولوقندريون         شاهتره و گل سرخ و اسطوخودوس و جاوشير و تخم كاسني و             

و كذا سنبل هندي و كذا بادام تلخ و كذا نخود سرخ يا سياه و كذا كرسنه و كذا اشق و كذا مقل و كذا شكاعي و كذا                            

 ميت ساقط گردد و انـسان   بوزيدان هر واحد مفتح سدد طحال است طبري گويد كه گاهي اشتها منقطع شود و مثل        

ها اقتصار كند و جگر و معده و سائر اعـضاي او             رد و اشتها نكند و بر شير و حبوب و فواكه يا بر يكي از اين               طعام نخو 

صحيح باشد و فسادي در مزاج او سواي سقوط شهوت نبود و اطباي عصر به اين آگاهي نيابند بهر آنكه اين مرض به                       

 معالجة او هدايت نيابند مگر كساني كـه در صـناعت            عينه در كتب مذكور نيست اكثر اطبا در اين متحير شوند و به            

مهارت دارند و سبب اين آن است كه طريقي كه در آن از طحال خلط سوداوي ترش به سوي فم معده بـراي اشـتها                         
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شود پس چون طبيب را اين عالمات ظاهر شود و شهوت ساقط بيند و اعضا صـحيح                  گردد فاسد يا مفسد مي     دفع مي 

ين علت از انسداد طريق طحال به سوي معده است و عالج اين دلك طحال دائم و شرط سطحة                   باشد يقين كند كه ا    

او و وضع محاجم است تا خلط ساكن محتقن در آن حركت يابد و تضميد به اين ضماد كنند تخـم كـرفس انيـسون              

ضـماد شـخين    هر واحد پنجدرم بورة ارمني يك درم شب دو ثلث درم همه را سائيده به سركه سرشـته بـر طحـال                       

نمايند و اين نطول بر آن كنند بگيرند تخم كرفس ده درم و كوفته بر آن پنجدرم كزمـازج و يـك درم بـورق و يـك                

المحلب سوده انداخته همه را در سركه جوشـانيده           درم شب يماني و يك درم زفت و يك درم قطران و پنج درم حب              

 و به اشياي حريفه و مالحه مثل ترب و سمك مالح و بـصل و                گرم بر طحال نطول كنند و به ثفل او ضماد نمايند           نيم

امثال آن و نبيذ حاد قوي يك روز قي كنند و يكروز به سكنجبين و آب ترب و يك روز بر نهار تا سه روز متـواتر بـه                  

 بـه   همين تدبير قي نمايند و فم معده را به پارچة ماليم بمالند و حسب مزاج مريض ضماد كنند اگر حار مزاج باشد                     

چيزي كه تبريد فم معده كند مثل گل سرخ و مغز سفرجل و سيب و برگ بزرقطونا و برگ بارتنگ و مانند آن و اگر                         

مزاج بارد بود اقاقيا و مصطكي و سنبل و صبر و مر و روغن ناردين و روغن قسط و امثال آن تـا اشـتها پديـد آيـد و                              

مت بايد داد و تا وقتي كه اشتها ظاهر نگردد مرض واقـف  چون ظهور اشتها ابتدا كند و مريض صحت يابد و خبر سال          

خورد مگر قدري مغز خيار و خربـزه و          و نكايت باقي بود و شخصي را در بصره اين مرض حادث شد و هيچ طعام نمي                

بدين حال تا شش ماه باقي ماند و روزي در حرب بود هزيمت افتاد و به سوي بعض قريات رفـت و در بـاغي داخـل                           

آن به جز خردل و ترب نيافت و هر دو را به افراط خورد و بر آن قي افتـاد و اشـتها بگـشاد و قـوي گـشت                              شد و در    

كرد و بعد از آن بر صحت اشتها تا ده سال باقي ماند و ايـن حكايـت بهـر آن ذكـر                        حتي كه خواهش طعام غليظ مي     

  كردم كه منفعت قي به اشياي حريفه در اين علت معلوم شود

  رمل آنحجارة طحال و 

گاهي به ندرت ريگ اغبر يا اسود صغيراالجزاء سنگ در طحال پيدا شود به سببي كه در حصات كليه مسطور گـردد         

و عالمتش خروج ريگ است در خون فصد يا در بول يا در خون بواسير يا خلش و وجع و ثقل در طحال و صـحت و                           
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بهر تنقية ريگ شيرة بزور     عالج  ثانه و كبد و ريه      گردد مثل گرده و م     سالمت اعضاي ديگر كه در آن سنگ متولد مي        

منقي مدر قوي مثل كاسني و خيارين و كشوث و باديان و كاكنج و كرفس و خارخـسك و هليـون بنوشـند حـسب                         

مزاج و انجير به سركه پرورده و كبر بخورند و بر طحال ضماد آن كنند و ديگر اشربه و اطليـه و قيروطـي و نطـوالت               

ية مناسبه استعمال نمايند و هرچه در بحث سنگ گرده و مثانه بايد بـدان عـالج كننـد و اغذيـة                      مدرة مفتحه و اغذ   

مولد سنگ مثل اطعمة لزجه كه به اندك حرارت باشند ترك نمايند و اين عرق شير در اين باب مجرب نوشته شـير                       

 آثار آب نيـشكر چهـار آثـار         بز پنج آثار آب هندوانه آب زردك آب برگ خرفه هر يك دو آثار آب برگ ترب يك نيم                  

الثعلب هر يـك پـنج تولـه     گالب سه شيشه بهمن سرخ و سفيد خارخسك تخم خربزه تخم قرطم تخم خيارين عنب       

القلت هفت توله تخم كشوث بيخ كبر هر يك چهار توله صندل سفيد يك نيم توله خاكشي بيست و پـنج تولـه                         حب

ربتي نه توله تـا بيـست تولـه بـا شـربت كـشوت چهـار تولـه و                    نبات يك نيم آثار از جمله پنج شيشه عرق كشند ش          

حجراليهود و شمط مغسول هر واحد يكماشه در جوارش مصطكي مركب نه ماشه بدهند و اين دوا بسيار نافع اسـت                     

الجورد مغسول بيخ كبر حجراليهود هر يك ماشه در شربت كشوث و سكنجبين عنصلي هـر يـك يـك تولـه شـيرة                        

خم خربزه و گوكهر و هر يك نه ماشه گالب بيست توله عرف مكوه ده توله سـكنجبين بـزروي                    قرطم يكنيم توله و ت    

  ريوندي علويخاني چهار توله غذا گنجشك و مموله و بچة مرغ

  وجع طحال

ها مـذكور    سببش سوء مزاج يا ورم عظيم با تفرق اتصال يا نفخه يا حجارة طحال بود و عالمت و عالج هر نوع از اين                      

جع درنهايت طحال نزد پهلو به حس معلوم شود آن ريح مـستكن ميـان غـشا و صـفاق باشـد پـس اگـر                          شد و اگر و   

انـد مگـر      طبيعت قبض بود به تليين پردازند و حمام استعمال كنند و فصد نكنند اگرچه عامة اطبا بدان حكم كـرده                   

الثعلـب    خطمي باديان عنب  وقت ضرورت خون به اندك بگيرند و اگر بعد فصل اسيلم زوفاي خشك پرسياوشان تخم                

الرشاد پودينة خشك زيرة سفيد       هر يك شش ماشه صعتر فارسي پوست بيخ كبر هر يك پنج ماشه تخم كرفس حب               

هر يك چهار ماشه انيسون سه ماشه جوشانيده صاف نموده سكنجبين دو توله حـل كـرده دهنـد بـراي درد شـديد                        
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بر پوست بيخ كرفس پوست بيخ كاسني تخـم كاسـني بـيخ    طحال از مجربات والد مرحومي است و اگر پوست بيخ ك     

باديان تخم فنجنكشت پرسياوشان بيخ اذخر هر واحد يك مثقال غافث انيسون باديان هر واحد يك درم انجير چهار                   

عدد جوشانيده گلقند دو توله داخل كرده بدهند نافع درد بارد  طحال است و بعد هفت هشت روز كه ماده نضج يابد                  

طمخيقون كندي و مطبوخ افتيمون ريوندي تنقيه كنند و تعديل مزاج بـه تـدبيري نماينـد كـه در عـالج                      از حب اص  

الطيـب دو نـيم       سوءمزاج بارد طحال گذشت و اين مطبوخ علويخان در همه انواع مجرب ريوند چيني سه درم سنبل                

الزريـره    و نيم جعده قـصب درم فقاح اذخر انيسون مصطكي تخم كرفس كزمازج لك مغسول بيخ كبر هريك سه درم     

هر دو چهار درم بيخ كرفس پوست بيخ باديان اسقولوقندريون هريك پنج درم زراوند طويل فوه جنطيانـا هريـك دو                     

الثعلب چهار درم مويز منقي ده درم در چهار رطل آب بپزند كه به چهارم حصه آيد ماليده صاف نموده                       نيم درم عنب  

خته با دو درم روغن بيدانجير مركب بدهند و اين عـرق نيـز بـسيار مفيـد اسـت            ثلث رطل از آن به عسل شيرين سا       

عروق برگ گز و مكوه هر دو سه آثار برگ سرو و پنجنكشت سبز هر دو يـك آثـار تخـم كاسـني و كـرفس باديـان                             

ر و  خولنجان و قرفه و سعد و ساذج هندي و دارچيني و زرنب و كپوركچري و بيخ كبر و افتيمون و انيـسون و صـعت                        

مشكطرامشيع هريك سه توله قاقلين شش توله انجير زرد شصت عدد قرنفل چهار توله برگ تنبول سه پـاؤ پودينـه                     

سبز نيم آثار و نيم پاؤ برگ ترنج و ريحان هردو نيم نيم آثار مويز منقي يك نيم آثار گالب هفت شيشه مـشك سـه                          

 تا بيست توله و اين كماد نيز نافع بابونه پوسـت بـيخ          ماشه عنبر چهار ماشه پنج شيشه عرق كشند شربتي از نه توله           

الطيب مغز تخم بيدانجير هر يك سه توله          باديان دارشيشعان اكليل حلبه بزر كتان زنجبيل شونيز برگ سداب سنبل          

جوزبوا بيخ كرفس و كبر هر يك دو توله در گالب و عرق باديان هردو يك آثار بجوشانند تا به ثلث آيد ماليده صـاف                         

موده روغن گل و بابونه و قسط هر يك دو نيم توله در مثانه گاؤ انداخته به عمـل آرنـد و ايـضاً تخـم شـبت حلبـه                              ن

الطيب بابونه نانخواه مكوه اكليل بزرالبنج هر يك سه توله ريوند چيني دو توله برگ قنب پنج توله ايـن دوا در                        سنبل

مربـي يـك عـدد سرشـته           يك ماشـه سـوده در هليلـة        اين باب مجرب است ريوند چيني بيخ كبر مصطكي هر واحد          

بخورند بااليش سكنجبين بزوري اصولي و سكنجبين ريوندي هر واحد يك نيم توله در عـرق شـاهتره و بادرنجبويـه         
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هر يك پنج توله حل كرده تخم شاهسفرم هفت ماشه پاشيده بنوشند و ديگر ادوية كاسر رياح و تكميد و غيـره كـه                        

ل آرند و اين سفوف نيز براي وجع طحال در بياض استاد مغفور مسطور است باديـان نـانخواه                   در نفخه گذشت به عم    

ريشه فلفل گرد برگ سنا نمك طعام وج مساوي كوفته بيخته بـه آب                زيرة سفيد پودينه هليله بليلة آمله زنجبيل بي       

نيز مفيـد و درد ريحـي طحـال         ليمو پرورده سفوف سازند و اگر در ترشي نخود كهرل سازند بهتر بود و قرص خردل                 

است و قرص كبر و حب آن در اوجاع بارد سپرز مجرب و معمول و دواي جنطيانا و مرهم قردمانا نيـز اوجـاع مـزمن                          

طحال را نافع بود و اگر درد موضع با غثيان و ثب باشد گلقند يك توله سكنجبين ساده يك توله سرشـته بخورنـد و                         

 خرفه شش ماشه عرق شاهتره ده توله نبات توله بنوشانند و ايضاً بـراي درد بـا                  شيرة بيخ كبر چهار ماشه شيرة تخم      

الثعلب جوشانيده گلقند يا شربت بزوري شيرة خرفه شـيرة بـيخ    السوس پرسياوشان گل بنفشه به عرق عنب       تب اصل 

ماده افزايند و بداننـد  كبر داخل كرده بالنگو پاشيده بنوشند بعد نضج ماده كاسني كوفته و خيارين كوفته براي ادرار     

كه اگر در امراض طحال تب باشد تخم خرفه ضرور است و كذا در امراض طحال و سوداوي بالنگو بايد داد كه مسهل                    

سودا است و اين حب هندي دافع درد سپرز و قولنج و درد معده و رافع نفخ و قبض اسـت صـبر چهـل درم پوسـت                            

ه درم كوفته بيخته به قدر نخود حب سازند و حسب حاجـت اسـتعمال               هليلة زرد اجوائن تدهارا فلفل گرد هر يك د        

كامل گويد كه هر گاه طحال را وجع از حرارت عارض شـود فـصد باسـليق يـا اسـيلم از دسـت چـپ          نمايند صاحب 

بگيرند اگر قوت و سن و وقت حاضر مساعدت كند و بعد از آن مطبوخ فواكـه و آب خيارشـنبر و هليلـة زرد و تخـم                            

كشوث و مانند آن بنوشند و پس ازين قرص طباشير ملين سكنجبين بخورند و به زيربـاج چـوزة مـرغ يـا                       كاسني و   

مصوص به قطف و لبالب و مانند آن غذا سازند و امتصاص انار كنند و اگـر بـه ايـن تـدابير صـالح پـذيرد فبهـا واال                              

درم طباشير دو درم باريك سـاييده       ماءالجبن دهند به اين سفوف هليلة زرد پنج درم گل سرخ زرشك هر واحد سه                

دو درم به ماءالجبن بخورند و علف بزاز بيد و اثل و كاسني و كشوث باشد و اين سفوف نافع وجع طحـال از حـرارت                          

روز تـر كـرده خـشك         است با شير شتر يا ماءالجبن بخورند بگيرند گل سرخ پنج درم ثمر كبر در سركه يـك شـبانه                   

قولوقندريون و بورق هر واحد درم كزمازج و غاريقون هر واحد يك نيم درم همـه را                 نموده دو درم زرشك سه درم اس      
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باريك ساييده دو درم تا سه درم استعمال نماينـد و گـاهي ايـن سـفوف بـه آب خـالف و آب طرفـا و آب اثـل مـع                                

م طباشـير  كند و اين قرص نيز وجع طحال از حرارت را زائل سازد گل سـرخ چهـار در      دهند و نفع مي    سكنجبين مي 

مغز تخم خربزه و مغز تخم خيار مغز تخم بادرنگ تخم خرفه هر واحد سه درم ريوند چيني اسقولوقندريون هركـدام                     

يك نيم درم زغفران يك درم كافور نيم درم كوفته بيخته به آب بيد و آب كاسني سرشته هر قرص به وزن يك درم                        

 نيم اوقيه سكنجبين شكري بدهند و تضميد طحال از آرد جـو             سازند و يكي از آن با سه اوقيه آب بيد افشرده و يك            

و برگ گز به سركه سرشته وقت خلو معده از غذا نمايند و يا سبوس  را در سركه جوشـانيده و پـارة نمـد در آن تـر                   

كرده تكميد طحال بر نهار كنند و يا لبالب را به سركه خوب پخته و در هاون بكوبنـد و بـا آرد جـو آميختـه ضـماد                             

السوس طباشير ريونـد بـيخ    نند و اين سفوف نافع وجع طحال حار است گل سرخ شش درم زرشك چهار درم اصل             ك

الصيب عصارة غافث هر واحد يك درم زعفران نـيم درم همـه را                كبر اسقولوقندريون هر واحد دو درم مصطكي سنبل       

 اين قرص وجع طحال را كه با حرارت و باريك سائيده واز يك مثقال تا دو درم سكنجبين بزوري و آب سرد بدهند و

تب باشد نافع گل سرخ سه درم طباشير مغز تخم كدو مغز تخم خربزه تخم خرفه ريوند هـر واحـد دو درم زعفـران                         

ربع درم كافور يك دانگ همه را باريك سائيده هر قرصي به وزن درم تا يك مثقال سازند و يكي سكنجبين بخورنـد                       

ظاهر بود اين ماءاالصول دهند بگيرند پوست بيخ كرفس بيخ باديان بيخ اذخـر و فقـاح                  وجع طحال از برودت      و چون 

او هر واحد پنج درم تخم كرفس باديان انيسون پوست بيخ كبر تخـم فنجنكـشت جعـده اشـنه هـر واحـد سـه درم                           

 واحـد دو  البان حب بلـسان هـر   شكاعي بادآورد حشيش غافت هر واحد چهار درم اسقولوقندريون ابهل برگ غار حب  

الطيب مصطكي هر واحد يك نيم درم انجير ده عدد مويز طـائفي بيـست درم همـه را در سـه رطـل آب                           درم سنبل 

بجوشانند تا به يك رطل آيد صاف كرده هر روز چهل درم با يك درم روغن بادام شيرين و يك درم روغن بادام تلـخ                         

تا به سركه كه در آن اشنه و سـبوس و سـداب و پوسـت               و پنج درم ترياق اربعه بنوشند و تكميد طحال صباح بر ناش           

بيخ كبرجوشانده باشند قطعه نمد در آن تر كرده بر طحال نهند و اگر صاحب اين علـت بـه نوشـيدن دواي مـسهل                         

محتاج بود و طبيعت قبض باشد اين مطبوخ دهند هليله سياه شاهتره هر واحد ده درم بيخ اذخـر شـكاعي بـادآورد                       
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د پنج درم كزمازج اسقولوقندريون هر واحد چهار درم اشنه انيسون باديان هر واحـد سـه درم                  حشيش غافث هر واح   

همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا به يك رطل آيد و ده اوقيه صاف كرده بر آن تربد و ايارج و غاريقون هر واحد                          

گيرنـد پوسـت بـيخ كبـر و         گـرم بنوشـند و ايـن سـقوف وجـع طحـال را نفـع كنـد ب                   يك درم انداخته سحرگاه نيم    

تاب بخورند و ايـضاً      اسقولوقندريون و اشق هر واحد يك جزو باريك ساييده يك مثقال سكنجبين ممزوج به آب آهن               

اين طبيخ بنوشند تخم فنجنكشت كزمازج پودينه جبلي و نهري كشمش غافث افسنتين اسطوخودوس هر واحد ده                 

 واحد چهار درم جوزالسرو ده عـدد همـه را در سـركة خمـر كهنـه      درم غاريقون كوفته سه درم لك زراوند طويل هر   

بجوشانند تا مهرا شود صاف نموده و اوقيه از آن با مثل او عصارة خالف بنوشند و اين سفوف وجـع طحـال را كـه از                           

و برودت و ورم صلب باشد نافع است بگيرند كزمازج و اسقولوقندريون هر واحد پنج درم جعده و وج انيسون و اشـق                       

اليهود هر واحد سه درم برگ غرب يك درم ايارج فيقرا هليلة زرد هر واحد ده درم غـاريقون هفـت درم                        شبت و مقل  

همه را باريك ساييده سه درم به ده اوقيه تا يك رطل شير شتر بخورند و ناقه را علف باديان و شـيح و بـرگ بيـد و                             

ين سفوف به ماءالجين معمول سكنجبين بدهنـد ايـن را و ورم   طرفا و اثل و مانند آن از يك هفته داده باشند و اگر ا         

 وجع  و اگر طحال و صالبت آن را نافع بود و اگر با وجع طحال تب باشد قريب شير نگردند و نه ماءالجين به كار برند                        

ن نـسخه   ام بگيرند حرف بـاقي همـا        ام و نافع يافته     طحال از ريح باشد بايد كه اين سفوف بدهند كه من آن را ازموده             

سفوف حرف است كه در نفخة طحال گذشت و اين قرص نافع وجع طحال از برودت و ريح و ورم صلب است بگيرند                       

البان غـاريقون سـكبينج هـر واحـد چهـار درم تخـم                پوست بيخ كبر و ثمر كبر هر واحد پنج درم بورق دو درم حب             

ريطي و وج و زراوند مدحرج وطويل و جعـده          فنجنكشت سه درم اسقولوقندريون و فراسيون و بيخ سوسن و سنبل اف           

و قنطوريون غليظ و رقيق هر واحد يك نيم درم كوفته بيخته سكبينج در سركه و آ ب برگ كبر و طرفا حـل كـرده                          

ها سازند هر يك به وزن مثقال تا دو درم و با اوقية سكنجبين و اوقيـه آب بيـد و مثـل او آب بـرگ                     بسرشند و قرص  

تاب بنوشند انطاكي گويد كه در دموي فصد اسليم كنند و در غير آن تنقية او بعد از آن آنچه                     عسل و مثل اوآب آهن    

 مزيل اين باشد مثل آب لبالب و قنطوريون و زعفران و اسقولوقندريون و آنچه در وجع كبد گذشت بدهنـد ابوسـهل                     
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ج ده درم تخـم كاسـني تخـم         الفقـد ده درم كزمـاز        كه هرگاه در طحال وجع يا تب باشد اين قرص بدهند حب            گويد

خرفه هر واحد پنج درم شربتي سه درم سكنجبين شكري و اگر در اينجا آثار غلبة خون بـود و بـدن متحمـل فـصد                  

باشد فصد اسليم از چپ كنند و تكميد طحال به سركة گرم كه در آن قطعة نمد مرغري تر كرده باشند بايد كـرد و                         

الفقـد     اگر با وجع حرارت نباشد اين قرص كبر دهند پوست بيخ كبر حـب              از اطعمة غليظ و شيرين اجتناب نمايند و       

هر واحد ده درم اسقولوقندريون هفت درم زراوند طويل برگ سداب حرف وج شونيز هر واحد سـه درم اشـق چهـار                       

 درم اشق را در سركه حل كرده ادويه بسرشند و از يك درم تا دو نيم درم قرص سازند و يكي به سكنجبين عنـصلي                        

نويسد كه خوردن جگر بريان خارپشت بالخاصيت وجع طحال را نـافع و مجـرب                يا به ماءاالصول بخورند سويدي مي     

است و ضماد سنبل هندي و كذا شرب جنطيانا دو درم در وجع طحال مجرب من است و خوردن جوزبوا يك درم و                       

رفا تا چهل روز و كذا خـوردن كرنـب          كذا برگ طرفا كوفته نوشيدن و خوردن طعام يا نوشيدن آب در ظرف چوب ط              

خام يا مطبوخ به سركه و كذا فرفيون و كذا مرماحوز و كذا گل لبالب به سركه و كذا بطم هر روز دو درم و كذا تخم                           

الحال نافع و ضماد او به آب گرم و كذا خوردن زعفران و كذا بيخ شـلجم تـر يـا خـشك                         انجره به سكنجببين كه في    

و كذا شرب و فقاح اذخر و كذا طبيخ سيسبان و ضماد جرم او و كذا طبـيخ رجـل حمامـه و                       كوفته به عمل ليسيدن     

كذا شرب عصارة كرنب به شراب چند روز و كذا قطران يك مثقـال بـه سـركه و عـسل و كـذا ايرسـا بـه سـركه بـا                                

عـسل و ايرسـا و      سكنجبين تا سه روز متواتر و كذا زراوند مدحرج و كذا اسـقولوقندريون و كـذا بـول انـسان و كـذا                        

حلتيت طيب و كذا ناردين به سركه در محرور و به شراب در مبرود وكذا ساذج هندي و كـذا غـاريقون نـيم مثقـال                          

پوست بيخ كبر نيم مثقال به عسل آميخته و كذا قنطوريون دقيق و كذا جعده قنا و كذا عذبـه و كـذا راسـن و كـذا                            

م و كذا بهمن سرخ وجع طحال مزمن را و كذا موميائي قيراط به تخم ترب دو درم به سكنجبين و ضماد او به آب گر

عصارة برگ كبر يا به جالب يا بعصارة برگ گشنيز وجع حار را و كذا عصارة شاهسفرم و كذا رخام سفيد به سـركه و   

 كذا گاؤزبان به سكنجبين و كذا پوست شجر صفصاف كوفته به سركه و كذا طبيخ فراسيون يا عـصارة آن و يـا جـرم     

آن كوفته سه درم به سكنجبين و تضميد آن به آب گرم و كذا شرب ثوم به سكنجبين و كذا طبـيخ وج و كـذا زلـو                            
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الماء به سركه و كذا جگر روباه دو مثقال به سركه يا به سكنجبين و كذا خردل و                   كالن خشك كرده و كذا سخاله من      

 شش روز در سركه تر كرده هر روز چهار انجير خوردن و اختالط او به طعام و كذا اسارون به سركه و كذا انجير سياه      

شنجار و اكل آن و كذا عصارة لبالب به سركه و كذا خـوالن هنـدي و                  يك جرعه سركة آن نوشيدن و شرب و ضماد        

كذا حلتيت طيب و كذا روغن بادام تلخ و كذا ايرسا و كذا بيخ فاشرا و كذا شيح جبلـي و كـذا تخـم كـرفس و كـذا                              

الحديد به سركه سـوده و ضـماد رامـك و             وخ به سركه و كذا هليله سياه و كذا هليلة كابلي و كذا خبث             افسنتين مطب 

كذا آب برگ كبر و پيه بز و تعليق شيطرج بر گوش صاحب وجع طحال هر واحـد مـسكن درد سـپرز اسـت خاتمـه                           

و سالمت هضم بقاع سياه طبري گويد كه از امراض غريبة طحال اين است كه در بدن مع صحت جسم و بقاي اشتها      

و نيلجي بدون الم مثل آثار ذرب ظاهر شود و گاهي كوچك مثل آثار قرص و دليـل بـر آنكـه ايـن از طحـال اسـت                             

سالمت سائر اعضا و عدم وجع مع صحت اشتها و هضم است و اين آثار به سرعت زايل نشود و چون از اين اثـري در                          

و چون ظهور اين عالمات ابتـدا كنـد عالجـش فـصد اسـيلم اسـت و                  چهره افتد به صعوبت و مدت مديد زائل گردد          

تضميد طحال به اين ضماد نمايند بگيرند زرنيخ سرخ و زرد و هر دو را باريك بسايند و به قطران بـسرشند و گـاهي                         

 كنند و اگر احتمال اسهال بود به مبطوخ افيتمون كنند و اين سفوف دهنـد               در اين قدري خردل سياه بري زياده مي       

المحلب   كزمازج ده درم شب يماني سه درم اسقولوقندريون هفت درم افسنتين دو درم بيخ سوسن يك درم مغزحب                 

ده درم راوند دو درم همه را سائيده دوچندان آن شكر طبرزد آميختـه دو درم بـه سـكنجبين بـزوري اگـر مـزاج او                           

ر آن كبر بسيار به لحم پخته باشند و گـاهي           متحمل باشد واال به سكنجبين ساده بدهند و غذا شورباي سكباج كه د            

آب برگ عليق و برگ كبر هر دو مساوي و مثل هردو آب انار آميخته بياشامند و بر آثار بدن به زرنيخ احمر در خون                         

كنند و امر به دلـك ايـن         به زيز يا شراب حل كرده طال كنند و گاهي به سنگ سبويه و حجر فلفل به سركه طال مي                   

 مدام نمايند و چشمة شبيه و نطرونيه در ازالة اين آثار نافع است و از عالمات زوال او و قبـول عـالج                        مواضع از دست  

آن است كه در اين آثار زردي مشوب به سواد ظاهر شود و چون اين معاينه كنند بشارت به عافيـت دهنـد و سـبب                          

آن را به طريق بحران دفعةً به سوي        اين خون فاسد سوداوي است كه در طحال به تدريج محتقن شود بعده طبيعت               
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كبد دفع كند و قوت دافعة طحال قوي و قوت كبد ضعيف گردد پس اين خون حار فاسد سـوداوي همـه در جگـر و                          

هاي آن حاصل شود و كبد به سوي عروق دفع نمايد و اعضا بدان اغتذا نكند و همواره عضوي به عضو ديگر دفـع    رگ

دقاق و شعب خفي برسد و اين شعب به ميان جلد و لحم اندازد و مثل خون فصد                  كند تا آنكه به سوي اطراف عروق        

ها كه اجزاي لحم را نگشايد محتقن گردد و اين را جالينوس به ذكر واضح بيان نكرده و بالجملـه از اغذيـه و                         و ضربه 

  اشربه و اطليه كه از شأن او تنقية طحال و تصفية خون باشد استعمال كنند

  امراض امعا

تر از اينجاست كـه امالـة         نكه امعا جمع معاست كه به فارسي روده گويند و جرم امعا عصبي است و از رحم شريف                 بدا

كنند و در امراض امعا مهلت روا ندارند كه چون مزمن شود عالج به ديـر پـذيرد و مـزاج                      مادة امعا به طرف رحم مي     

امعاست سيماً اطـريفالت و ورم امعـا هيجـده مـرض     امعا مانند مزاج معده است و به هر چه مقوي معده است مقوي              

الدم و سحج و قروح امعا و زحير و مغص و نفخ و قراقر و قـولنج و ايـالوس و حـصر و       واقع شود يعني اسهال و اسهال     

 جميـع اسـهال     اسـهال بدانكـه   ابطاء قيام و سرعت آن و كثرت براز و قلت آن و ديدان و دخول حميه و صدمة شكم                    

و نوع است يكي بادي مثل هوائي و دوائي و غذائي و خوني دوم بدني عموماً مثل امتالي دوري يـا                     بحسب سبب بر د   

غير آن از هر خلطي كه باشد و بحراني و ذوباني يا خصوصاً مثل  دماغي و معدي و كبـدي و ماسـاريقي و مـراري و                            

هر واحد را از اين اقسام ثلثه انـواع         طحالي و معوي و نزد اكثر جمله اسهال سه قسم است غذائي و هوائي و عضوي و                  

آيد قسم اول آنكه از اغذيه باشد و آن چهارده گونه است يكي آنكـه بـه سـبب                     بسيار است چنانچه مفصل به قلم مي      

قلت غذا بود كه در معدة گرم فاسد گردد دوم آنكه به سبب غذائي بود كه به غيراشتها و يـا زيـاده از اشـتها خـورده                            

االستحاله باشد كه زود فاسد گردد مثل شير و مـاهي و خربـزه و تـوت و                    بب غذاي لطيف سريع   شود سوم آنكه به س    

كدو و انار چهارم آنكه به سبب ثقل غذا باشد كه هبوط كند پنجم آنكه به سبب غذاي لزج مزلق مثل آلو بخارا باشد                        

  به سبب نفرت پيش از هضم دفع         الطعم باشد كه طبيعت     كه قبل از انهضام فرو لغزد ششم آنكه به سبب غذاي كريه           

سازد و هفتم آنكه به سبب غذاي نفاخ بود كه به واسطة توليد رياح معده بر غذا مشتمل نشود و هـضم فاسـد گـردد                  
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هشتم آنكه به سبب اغذية لذاعه مثل پياز بود نهم آنكه به سبب اغذية سميه مثل فطر باشد و هـم آنكـه بـه سـبب                           

الرقت بود كه رشح كند و        الغذا مثل بقول باشد يازدهم آنكه به سبب غذاي شديد           لغذاي غيرحقيقي كثيرالكميت قلي   

نزد باب محتبس نماند دوازدهم آنكه به سبب سوءترتيب باشـد كـه موجـب ازالق گـردد مثـل تقـديم غـذاي لـين                          

م آنكه به سبب االستحاله سيزده االستحاله و تأخير سريع الهضم مزلق و تأخير غذاي قابض عاصر يا تقديم بطي       خفيف

كثرت حركت بر غذا بود مثل رياضت و جماع چهاردهم آنكه از افراط شرب آب بر آن باشد قسم دوم آنكـه از هـواي                         

محيط باشد و آن سه گونه است يكي آنكه به سبب هواي گرم بود كه آن تحليـل كنـد و خلفـه آرد يـا حـار رطـب                              

هت كثرت باران و بالد جنـوبي اطـالق آرد دوم آنكـه بـه               مرخي بود چنانچه هواي جنوبي كه مطلق است و از اين ج           

سبب هواي بارد عاصر يا مانع تحليل فضالت بود كه آن جمع كند و احتقان نمايد سوم آنكه به سبب تعفن هوا پديد                     

شـود بـه واسـطة افـساد هـضم و            آيد كه مضعف قوي و مرفق مواد و مفتح مسام باشد و گاهي هوا سبب اسهال مـي                 

انـد    سم سوم آنكه از اعضا بود خواه از عضو واحد باشد يا از جميع اعضا و اين همه در اسـباب مـشترك                      تحريك غذا ق  

بهر آنكه يا تابع سوءمزاج مضعف ماسكه يا هاضمه يا دافعه باشند يا دافعه قوي گردد و اين همه يا به سبب سوءمزاج                       

 يـا از مـرض آلـي از رض يـا قرحـه و فتـق باشـند                   مفرد يا سوءمزاج با ماده مشتبكه در اعضا يا الظحه بر وجه آن و             

 است كه از دماغ به معده و امعا ريزد و            بالجمله اين قسم بر شش نوع است نوع اول آنكه از دماغ بود و سببش نزالت               

غذا را فاسد كند پس طبيعت هر دو را به اسهال دفع سازد و اين به سبب سوءمزاج دماغ به حرارت و برودت باشد تا                         

ر آن فضول كثرت پذيرد و بعضي از آن را از منخرين فرود آيد و بعض آن از طريق حنك و آن چه بـر حنـك                           آنكه د 

الريـه و سـرفه تولـد         گرايد و ذات   برآيد و بعضي كه رقيق بود به جانب شش مي           ريزد بعضي از دهن به ارادة انسان مي       

گـردد و علـت      آيـد و سـبب اسـهال مـي          ميگردد و آن چه غليظ است بر مري و معده فرود             كند و سبب سل مي     مي

گـردد و پـس احـداث ذبـول و           شود به فساد مزاج معده و قصور هضم و ضعف قوت مؤدي مي             مذكور چون مزمن مي   

شناسند چه گاهي مشابه به دورالبطن گردد و گاهي به خلفة غيرترتيـب و                نمايد و اين نوع را عامة اطبا نمي         موت مي 

ريه و صدرحاصل شود و بعضي به سوي معده نازل گردد و به سبب قلت اعتـدال                 گاهي به سل چون بعض فضول در        
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بدن جسم گرم بود و سعال دائم باشد پس طبيب غيرماهر معلوم كند كه مرض سل با قيام است و مأيوس از صحت                       

هال چهـار   او بوده ترك معالجة او كند و يا معالجة آن به عالج سل نمايد و بدان سبب بيمار هالك گـردد و ايـن اسـ                         

گونه است يكي آنكه مادة نزلة صفرا باشد دوم آنكه بلغم بود سوم آنكه سودا باشد چهارم آنكـه خـون بـود نـوع دوم                          

المعده نيز گوينـد و ذرب در اصـطالح اطبـا عبـارت از      آنكه از معده بود و اين اسهال را ذرب و خلفه و اختالف و زلق           

د كه ذرب آن است كه طعام در معده و امعا منهضم نشود و جميـع                انطالق شكم متصل و اسهال دائمي است و گوين        

بدن را غذا نرسد بلكه از اسفل تنها به استفراغ متصل خارج گردد و كثيرالرطوبت بود و اين مرض را ذرب از بهـر آن                         

از و نامند كه ذرب در لغت فساد معده را گويند و يا بهر آنكه ضرب به معني حدت نيز آمده پس به سـبب حـدت بـر    

سرعت حركت او در خروج مسمي بدان شده و يا از براي آنكه ذرب به معني عدم قبول عالج هم آمده پس به سبب                        

اند و فرق ميان هيضه و ضرب آن است كه با هيضه قي باشد و  صعوبت اين علت و عظم خطر در آن بدين اسم ناميده

آن است كه طعـام بـر       و خلفه   القي بود      اگرچه مع  االنقضا است و ذرب مرضي است مزمن متطاول و          مرضي حاد سريع  

سبيل معتاد اندر شكم نايستد بلكه مندفع گردد و گاهي زود و گاهي به دير و گاهي بـه دفعـات بـسيار و گـاهي بـه                           

اند و جمهور اطبا اسهال حـادث بـه            و خلفه نزد بعضي مترادف     و اختالف دفعات اندك و گاهي منهضم و گاهي فاسد         

ف گويند و اسهال كاين به الوان را خلفه نامند و سمرقندي ميان خلفـه  و اخـتالف و ذرب هـيچ فـرق                         ادرار را اختال  

كند و خجندي گويد كه ذرب اسهال متواتر معدي است از مواد مختلف فاسد رقيق و خلفه اسهال همـين مـواد                       نمي

انـد كـه آن       تعريف ذرب چنين كرده   است مگر متواتر نباشد بلكه ميان دو مجلس زماني معتد به متخلل بود و بعضي                

تر از اول است بهر آنكه مشتمل به قي و اسهال اسـت و آن                استفراغ مواد رقيق مختلف فاسد از معده است و اين عام          

المعده نيز گويند و نزد بعضي اسـهالي كـه سـببش مالسـت معـده بـود آن را ذرب                       را اسهال معدي و اختالف و زلق      

المعده نزد اطبا عبارتست از نقصان فاحش يا بطـالن در هـضم               رب مترادف است و زلق    گويند و نزد بعضي اسهال و ذ      

كه به سبب آن غذا منزلق گردد پس معني زلق معده زلق غذا از معده اسـت چنانچـه فيلـسوف ابـوالفرح در مفتـاح                          

هال معـدي   تصريح نموده نه ذرب خلفه كه به سبب ذهاب خمل معده باشد چنانچه سمرقندي فهميده بالجملـه اسـ                  
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هيجده گونه است يكي آنكه از ضعف قوت هاضمه معده يا بطالن آن باشد و اين بنابر ترهـل معـده و ابـتالل آن بـه                           

سبب سوءمزاج بارد رطب ساذج حادث شود و دوم آنكه از تشويش و تغير فعل هاضمه بود سوم آنكه از ضـعف قـوت                        

چهارم آنكه از ضعف قوت دافعه بود پنجم آنكه از قوت قـوت             ماسكه باشد و اين به سبب سوءمزاج بارد بود و در اكثر             

دافعه باشد ششم آنكه از زلق معده به سبب كثرت رطوبت مزلقه باشد كه در معده جمع شود و اين رطوبت يـا لـزج                         

ا بود و يا مالح بورقي هفتم آنكه از كثرت بلغم در معده باشد هشتم آنكه به سبب انصباب صفرا از بدن بر معده يـا يـ                          

تولد او در معده به سبب حرارت آن باشد نهم آنكه از صفرا و بلغم مركب باشد دهم آنكه بـه سـبب كثـرت انـصباب                           

به سبب تولد رياح و نفخ در معده مفسد هضم باشد دوازدهم آنكـه بـه                سودا از طحال بر فم معده باشد يازدهم آنكه          

دهم آنكه به سبب ضعف جگـر يـا سـدة آن و سـدة ماسـاريقا باشـد                 سبب بثور يا قروح طبقة داخلي معده باشد سيز        

چهاردهم آنكه به سبب ذهاب خمل معده بود پانزدهم آنكه از ورم حار معدة دموي يا صفراوي بـود شـانزدهم آنكـه                       

سبب اوجاع معده و محاور آن محدث ضعف در ماسكة آن باشد و آن اوجاع از رياح و از اورام و از سـوءمزاج مختلـف                          

د هفتدهم آنكه از بقية قوت ادوية مسهله و سميه بود كه سطح امعا و معده و فوهات عروق معده و امعا الزوم نمايد بو

سيزدهم آنكه به طريق بحران باشد و بعضي انصباب نزله را كه آن سبب اسهال دماغي اسـت و رداءت تـدبير غـذا را                         

ب اسهال از جميـع اعـضا اسـت نيـز از اسـباب اسـهال                كه سبب اسهال غذائي است و امتالي بدن و عروق را كه سب            

اند اكنون بدانكه اين همه اسباب سبب و اصل اسهال معدي نيستند بلكـه بعـضي از آن سـبب ضـعف                        معدي شمرده 

فرمايد كه گاهي زلق معده از رطوبات         مي شيخشوند چنانچه    هاضمه و ماسكه و دافعه هستند و آن موجب اسهال مي          

الحقيقت خارج از ضعف ماسكه و هاضمه نيـست مگـر             ات به قدر هضم ممكن نبود و اين سبب في         بود كه آن را از ثب     

نويسد كه چـون سـبب اسـهال          مي صاحب ذخيره چنين   تخصيص اين به ايراد در تفصيل از براي تنبيه نموديم و هم           

د و آن رطوبـت     معدي سبب ضعف قوت هاضمه باشد چهار نوع بود يكي آنكه رطوبت لزج بر سطح معـده آلـوده شـو                    

ميان معده و طعام حائل شود و حرارت معده را از طعام بازدارد و قوت هاضمه بدان سبب ضـعيف شـود دوم آن كـه                          

معده گرم باشد و در آن صفرا تولد كند و اسهال صفرا آرد سوم آنكه صفرا و بلغـم آميختـه باشـد چهـارم آن كـه در       
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بماند و اسهال تولد كند و سبب ضعف ماسكه پنج نوع است يكي             معده رياح تولد كند و طعام بدان سبب غيرمنهضم          

رطوبت لزج كه بر سطح معده آلوده شود و طعام را فرو لغزاند دوم آنكه بر سطح معده بثرها پديد آيد و معـده بـدين          

 سبب با طعام التفات نكند و از مماست ايذا يابد و قوت ماسكه بدان سبب بگريزد و ضعيف گـردد سـوم آنكـه عقـب                         

طعام حركات عنيف اتفاق افتد و طعام بدان سبب از معده غيرمنهضم برآيد چهارم آنكه قوت دواي مسهل بر سـطح                     

معده باقي ماند و قوت ماسكه را ضعيف كند و اسهال آيد پنجم آنكه سوءمزاج ساذج يا مادي قوت ماسكه را ضـعيف                       

باشـد بلكـه گـاه قـدري منهـضم و گـاهي               نمـي  الرئيس اسهال معدي همه غيرمنهـضم        به قول شيخ   و بدانند كه  كند  

باشند و سبب اين ضعف قوت ماسكة معده بود كه طاقت حمل غذا نيارد مگر تا زمان اندك كه گاهي                     غيرمنهضم مي 

در آن هضم شود و گاهي نه پس بر تدريج ارسال و اخراج او قادر نباشد و اين ضعف به سبب سـوء مـزاج بـارد و در                             

مزاج حار و رطب و يابس نيز باشد و خطا كرده كسيكه گمان نموده كه اين همـه بـه سـبب                      اكثر بود و به سبب سوء     

باشد و اين به سبب طول خويش مؤدي بـه           بلغم بود و نه غيرآن و اگرچه اين به سبب سوءمزاج بارد رطب بيشتر مي              

محفـوظ بـود و بيـشتر       العالج است چون مستحكم گردد و گـاهي ايـن را دوار               گردد و بالجمله اين صعب      استسقا مي 

 از مقوالت او است كه مالست معده و زلق آن گاهي به سبب سـوءمزاج حـار                  ايضاًمؤدي به سحج ردي و قروح گردد        

مع ماده لذاعة مزلقه طعام به احداث لذع بود و در نادر از سوءمزاج حار بسيط باشد چون به حدي رسـد كـه انهـاك                          

ا مادة مزلقه يا به غيرماده بوده و گاهي به سبب قـروح در معـده باشـد                  ماسكه گردد و گاهي به سبب سوءمزاج بارد ب        

كه از چيزي كه به سوي آن برسد ايذا يابد و به دفع آن تحريك نمايد و گاهي از ضعف بود كه ماسكه را بهم رسد و                           

 نهـوض   چون بعد زلق معده و امعا و مالست آن آروغ ترش حادث شود به قول بقراط عالمت جيد بـود كـه ايـن بـر                         

حرارت خامده داللت كند چه اگر حرارت نباشد ريح نبود پس جشا نيايد و گاهي سبب اسهال معدي و ازالق معـده                      

امتالي معده بود از اخالط رديه كه به سوي آن از بدن بريزد و طعام را كه در معده بود فاسـد كنـد و اگرچـه طعـام                             

تر باشد به سوي آن منـدفع      ه انزال آن و اگر ناحية عليه اقوي       جيدالجوهر باشد و محتاج به قي شدن آن گرداند و يا ب           

نشود و به قي خارج نگردد بلكه به اسهال برآيد و گاهي اسهال اين اخالط به سبب افساد او طعام و احواج معـده بـه                          
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در معده سوي قذف او نباشد بلكه در آن قوي باشد كه معده از آن كراهت كند و آن را از خود دفع كند و طعامي كه 

بود به آن مندفع گردد و يا در نفس آن اخالط قوت مسهله يا مزلقه يا مقطعه ساحجه باشد كه هر چه در معده بـود                          

 نـوعي از    و بدانكـه  گـردد    دفع كند و بلغزاند چنانچه كثرت انصباب سودا به سوي فم معده سبب اسهال معـدي مـي                 

ند و وي آن است كه اسهال به ادوار معلومه پديـد آيـد بـه                اسهال معدي است كه آن را دورالبطن و اسهال دوري نام          

شرطي كه در كميت غذا و در اوقات معينه تناول آن اختالف نيفتد زيرا كه اگر در كميت غذا كم و بيشي راه يابد يا                         

در در اوقات معينه او تقديم و تأخير رود طبع برادوار معين نماند و سبب آمدن اسهال بـرادوار آن اسـت كـه فـضله                          

عضوي واحد چون اعور يا بطون دماغ يا قعر معده يا كبد يا طحال و يا در عضو كثير چون عروق دقاق جمع گردد به                         

تدريج مانند مادة حميات دائره هر گاه آن عـضو ممتلـي گـردد از آن جـا بـه سـوي امعـا منـدفع شـود و مـستفرغ                               

 از جگـر و     نـوع سـوم آنكـه     در تـشخيص بيايـد      گردد و استدالل بر نوعيت خلط و بر عضوي كه محل آفت بود               همي

باشد و اسهال كبدي را قيام كبدي نيز گويند و آن سيزده گونه است يكي آنكه از ضعف قوت هاضمة جگـر                       ماساريقا

باشد دوم آنكه از بطالن آن بود و سبب ضعف و بطالن هاضمه در اكثر اوقـات سـوءمزاج بـارد و رطـب بـود زود بـه                             

ه از تغير و تشويش فعل هاضمه باشد چهارم آنكه از ضعف قوت ماسلة جگر باشد پنجم آنكه                  استسقا انجامد سوم آنك   

از قوت دافعة جگر بود ششم آنكه از ضعف قوت جاذبة جگر باشد و اسباب ضعف قواي مذكور وقوع سوء مزاج سـاذج                       

ه قوت جگر به دفع آن كوشد       يا مادي يا سده يا ورم است در جگر هفتم آنكه از اجتماع  مادة  فاسد در جگر باشد ك                    

هشتم آنكه سبب سدة جگر يا ماساريقا باشد نهم آنكه از ورم جگر يا ماساريقا باشد دهم آنكـه از انفتـاح سـدد بـود                          

يازدهم آنكه به سبب انفجار ورم جگر باشد دوازدهم آنكه از تاكل و قروح متعفنه بود سيزدهم آنكـه از بحـران باشـد              

صناف اشيا از كبد گاهي در جوهر چيزي كـه منـدفع شـود و گـاهي در سـببي كـه آن را                        فرمايد كه ا   فائده شيخ مي  

باشد اما جوهر شئ مندفع گاه كيلوسي بود و گاه مائي و گاه غسالي و گاه صـفراوي و گـاه                      مندفع سازد و مختلف مي    

منتن و گـاه چيـزي      سديدي و گاه مدي و گاه اسود رقيق و اسود مثل دردي و اسود سوداوي و گاه منتن و گاه غيـر                     

غليظ اسود و جوهر آن لحم كبد باشد اما سببي كه اين اشيا را مندفع سازد گاه انفجار ورم يا انتفاح سده يا قرحه يا                         
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تاكل يا ضعف ماسكه كه آنچه حاصل شده امساك آن نكند يا ضعف جاذبه كه جذب آن نكند يا ضـعف هاضـمه كـه            

نهضم نشود بدن آن را قبول نكند و دفع نمايد يا قوت قوت دافعه يا               آن چه در آن حاصل شود هضم ننمايد و چون م          

سوءمزاج حار نديب يا بارد مضعف از اسبابي كه معلوم شده و از آنجمله استفراغات كثيره است يا بـه سـبب امـتال و                         

ون توليـد   فضولي كه طبيعت به دفع آن محتاج بود و گاه امتال به حسب سائر بدن باشد و گاهي در نفس كبد بود چ                      

خون نيك كند ليكن در آن خون لبث نمايد و در عروق نافذ نگردد و به سبب ضعف جذب در آن يا سـده يـا اورام و                  

گاهي سبب آن لذع تنها از ماده بود كه طبيعت به دفع آن محتاج گردد و گاهي مثل اين در بحرانـات بـود و گـاهي                           

ه در ماساريقا جميع وجوه اين اسباب ممكن نيست اما ممكن           سبب در نفس كبد نباشد بلكه در ماساريقا بود و اگرچ          

است كه از جهت اورام و سدد باشد و اگرچه بعيدست يا ممكن نيست كبد جذب كند و ماساريقا جذب نكند و از آن                        

امر معتدبه عارض شود بهرآنكه جذب اول براي كبد است نه بهر ماساريقا و جذب ماساريقا تنها جذب معتدبه نيست                    

كثر قيام كبدي بهر آن باشد كه بدن غذا را قبول نكند پس رجوع كند به سبب سدد يا به سبب غير آن و جميـع                          و ا 

شوند يا به سوي ضعف يا به سوي قوت پس قرحي و منسوب بـه سـوي                  اصناف اين اندفاعات در حقيقت منسوب مي      

ضول از جنس قوتي بود چه قوت تا        سوءمزاج و ضعف قوي از جنس ضعفي باشد و فتح سدد و تفجر دبيالت و دفع ف                

وقتي كه قوي نباشد ريم و بيله و فضول دم فاسد دفع نكند و چون خون منتن خارج شود گمان نبايـد كـرد كـه در                           

شود و طبيعت آن  گردد بعده آن مثل دردي سياه مندفع مي اينجا ضعف است چه گاهي به سبب طول مكث بدبو مي        

 منتن شود ليكن آن چه از قوت مندفع گردد تابع او خفت بود و يا صحت احوال                  كند چنانچه در قروح نيز     را دفع مي  

باشد پس منتن در همه حال ردي نباشد و اسود اولي است مگر آنكه در كل حال دوي بود و لهذا گاهي در اندفاعات                        

ايـد و شـديدتر     الوان مختلفه شفا يا تخفيف باشد و خطا كند كسي كه اين الوان مختلفه را در همه حـال حـبس نم                     

خطا از آن اين است كه كسي حبس آن به مسند ذات مقبضه كند و بدانكه بعيد نيست كه قوت ضعيف باشد و تميز                        

فضول نكند و نه امتال و دفع شود و بعده حالتي عارض شود كه قوت قوي گردد يا از استعداد مـواد انـدفاع و انفتـاح                           

 در اسهال كيلوس كـه سـبب جگـر و آنچـه             و سبب ندفع شود   سدد كه بدان دفع سهل شود حاصل گردد و فضول م          
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متصل آن است باشد يا ضعف قوت جاذبة كبد با سده و اورام در قعر آن و در ماساريقا بود حتـي كـه جـذب كنـد و                             

 است كه چون اهمال نمايند ذبول آرد و قوت ساقط كنـد و چـون حـبس كننـد در                      البته تغير ندهد و اين از آنجمله      

تر از قـوت      ند و آن را اذيت دهد و نفس را تنگ نمايد و يا به سبب كثرت مواد كيلوسي و بودن آن زياده                     اعاني نفخ ك  

جاذبة كبد باشد پس اكثر آن غيرمنجذب باقي ماند و گاهي سبب در اين شدت شـهوت معـده و افـراط آن باشـد و                          

اعل يا به سبب ضـعف ماسـكه و در           در اسهال غسالي ضعف قوت مغيره و مميزة كبدست يا زيادتي منفعل از ف              سبب

اين هنگام نسبت اسهال غسالي به سوي كبد ضعيف مثل نسبت قي و هيضه به سوي معـدة ضـعيف اسـت از آنچـه                         

معده متحمل نشود پس قبل از تمام فعل به سبب ضعف ماسكه مندفع شود و اگر از ضعف ماسكه نبود آن به سـبب                        

باشند ليكن اكثر ضعف ماسكه به سـبب حـرارت و رطوبـت و               اج مي ضعف مغيره باشد و هر دو ضعف تابع هر سوءمز         

اكثر ضعف مغيره به سبب برودت بود پس يقين نكنند كه غسالي به سبب حرارت تنهـا يـا بـه سـبب بـرودت تنهـا                           

باشد و در هر دو حال غسالي مستحيل شود به سوي آنكه او اكثر از دمويت بود به سـبب شـدت اسـتباع از بـدن            مي

وي آنكه او خاسر بود كائن از حرارت را عالمت ديگرست و كائن از برودت را نـشان آخـر چنانچـه مـذكور                        بعده به س  

در صديدي احتراق خون و اخالط و ذوبان آن         و سبب   در اسهال مراري كثرت صفرا و قوت دافعه است          و سبب   گردد  

 گردد و گاهي صديدي رشـح ورم يـا          است و گاهي به احتراق نفس جرم كبد و اخراج او بعد از اخالط مختلفة مؤدي               

در خاثري كه غليظ مـشابه ردي بـود يـا انفجـار دبيلـه      و سبب   دبيله بود و بيشتر رشح از كبد بود و قيام با دوار آيد              

باشد و يا انفتاح سدد جگر و يا تاكل و قروح متعفنه و يا احتراق خون و يا به غير او در نواحي كبـد بـه سـبب قلـت                               

 و آنچه متصل آنست يا به غير او در دق چون شديدالحرارت باشد و آن را فاسد كند و از آن بدن                       نفوذ با حرارت جگر   

تازگي نيابد و غليظ گردد و مثل دردي شود شديدالنتن و در آن زبديت به سبب غليان و ذوبان و مرار به سبب غلبة                        

ر فـساد مـزاج در اعـضا داللـت كنـد و             حرارت باشد و چون به اين فساد فاسد گردد طبيعت قوي آن را دفع كند و ب                

شود و آن كمتر از اين در سـودا و          اصحاب او المحاله خشك الغر باشند و فرق با سياه به رنگ و قوام و بدبو كرده مي                 

تر از اين در قوام بود از آن شديد بود كه سودا مثل او نباشد با سردي كه خون را خاثر و جامـد سـازد ا ضـعف                               غليظ
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سوي آن از غسالي دموي به سوي دردي مؤدي گردد و دفعةً نبود مگـر در نـادر و اكثـراً آنچـه دفعـةً                         كبد كه امر به     

باشد آن از سوءمزاج محرق بود و بارد آن را سيال غيرنضيج گرداند و حار محرق آن را مثل دردي خاثر گرداند و امـا                         

ل و قرحه بود يـا بـه سـبب كثـرت             داشتن عفونت عارض به سبب تاك      و سبب خروج نفس كم كبد محرق غليظ بود        

اندازد و چون احتباس قيان به كرب بود و انحالل            احتباس و احتراق بدانكه اكثار از شرب نبيذ تازه در قيام كبدي مي            

المرض را چون عقب مرض آن قيام افتد و آن نحيـف   او اعادة راحت كند آن مهلك بود و بدانند كه پيرانه سال طويل       

بس گردد قيام او كبدي گردد بدن او قبول غذا نكند به سبب جفاف مجـاري و اسـهال كبـدي                     بود چون قيام او محت    

تر براي عالج است و چون عقب استسقا اسها افتد خصوصاً استسقا حـادث                تر از كبدي ضعفي است و قابل        ورمي سالم 

ديد و خاثري چون مـزمن      از ورم كبد ردي باشد و اسهال غيرمائيت نماند و منقطع نشود و قيام كبدي صفراوي و ص                 

 آنكه از طحال يا مراره باشد و طحالي سه گونه اسـت يكـي               نوع چهارم گردد و در اكثر اكر منهجر به سحج امعا شود           

آنكه سبب قوت دافعه و كثرت سودا بود دوم آنكه به سبب ضموز صالبت و تحلل مادة آن باشد سوم آنكه بـه سـبب                         

تر از آنكه به جهت دفع ثفـل      نان باشد كه صفرا از زهره به روده فرود آيد افزون          انفجار اورام آن بود و اسهال مراري چ       

به كار آيد و اسهال صفرا افتد و بعضي سبب اسهال اين نوع ضعف ماسكة طحال يا مراره به سبب سوءمزاج آنها نيـز                        

و يا بـا سـحج نباشـد و ايـن را             آنكه از امعا بود و يان يا با سحج باشد و آن عليحده مذكور گردد                 نوع پنجم اند    نوشته

االمعا گويند و وي آن است كه طعام در آنها نايستد بلكه از آن به سرعت منزلق گـردد و آن هـشت گونـه اسـت                             زلق

 آن ثفل در امعا مكث نكند دوم آنكه از ترهل امعا به سبب رطوبت  يكي آنكه به سبب رطوبت مزلقه بود كه به واسطة

وم آنكه به سبب بثور باشد كه از مواد حار صفراوي در سطح داخلي امعا حادث شود                 ساذج مضعف قوت ماسكه بود س     

و چون غذا بدو رسد باعث احداث لذع به سرعت مندفع گردد و باشد اين بثور بر سطح خارج امعا عارض شود چهارم                       

نجم آنكه به سبب صفرا و     آنكه سبب انصباب صفرا از اعضا بر امعا باشد كه از لذع وي آنچه در امعاست دفع گردد و پ                   

االمعا گـردد هـشتم آنكـه از      آنكه شرب مسهل قوي باعث زلق بلغم مركب باشد ششم آنكه به سبب سودا باشد هفتم     

ضعف امعا باشد به سبب امتالي اعصابي كه به روده آمده از خلط بلغمي يا به سبب ضـربه و سـقطه بـه مبـادي آن                           
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فرمايـد     مـي  شيخ و از امساك غذا به سبب استرخاي خويش عاجز گردد و             علتي از جنس فالج مر امعا را عارض شود        

المعده اسـت لـيكن كـائن از          اسهالي كه از امعا يه غير سحج دوم و به غير سبب فوق آن باشد در اسباب مشارق زلق                  

ق ايـن و    فروع در اين اكثر از آن باشد كه در معده بود ملكه آن بود در سبب لزوم قوت دواي مسهل به فوهـات عـرو                        

نفخ اين پس اسهال آرد و آنچه از ضعف امعا معده بود مادةالطبن نامند و اكثر سبب در اين ضـعف و قـروح باشـد و                           

آنچه از معاي مستقيم باشد و آن معاي ششم است بعضي از آن با وجع بود و آن را زحير نامند و بعضي بالوجـع آن                          

گويد كه انواع اسهال معدي مذكور همـان انـواع بـه     مي ذخيره صاحبخون بود نه غير آن و هر دو جدا مذكور بود و         

عينه انواع اسهال معوي نيز باشد و اسباب همان باشد به عينه مگر يك نوع كه مخصوص است به معده و آن اسهالي                       

 آنكه از جميع اعـضا باشـد و آن شـش            نوع ششم باشد ه سبب آن ضعف قوت هاضمه بود و اين نوع در معوي نباشد               

است يكي آنكه بر سبيل ذوبان اعضا به سبب حرارت بدني نديب رطوبات باشـد دوم آنكـه بـر سـبيل اسـتحالة                گونه  

اخالط به سوي فساد باعث حميات رديه و سموم ضاره بود كه در عروق و اعضا جمع گردد و طبيعـت بنـابر كراهـت                         

فضالت بود كه به جهت ترك رياضـت و         آن را بر سبيل اسهال دفع كند سوم آنكه بر سبيل انتفاض امتالي شديد از                

هاي كثير به دفعات در بدن مجتمـع شـود و بـر               حبس استفراغ معتاد و برج خارجي مانع تحلل از بدن و تراكم تخم            

سبيل مرض حاد دفع گردد و آن منجمله هيضه بود چهارم آنكه بر سبيل امتناع از نفوذ غذا به اعضا به سـبب سـدد                         

ل مندفع شود پنجم آنكه بر سبيل بحران و قوت قوت دافعه واقع شود ششم آنكـه بـر            عروق باشد پس به طريق اسها     

فرمايـد كـه اشـهال        مـي شيخ  سبيل سقوط قوت ماسكة اعضا بود چنانچه از خوف و در آخر سل و دق عارض شود و                   

 عروق مفسده در    واقع به سبب امتناع نفوذ غذاي سدي است و آن را اسهال كائن با دوار نامند و اين بهر آن است كه                     

مدت معلوم ممتلي گردد تا آنكه احتمال نمايند بعده رجوع به استفراغ كند و ميان آن حال مثل صحت بـود و اكثـر                        

 گويد كه هر اسهالي كه مادة آن از عضوي ديگر يـا             صاحب ذخيره نوبت بيست روز باشد و گاهي تقدم يا تأخر كند و            

 را نوبتي بود معلوم و اين علت طويل بود بهر آنكه طعام و شراب در معده                 هاي همه تن به معده و امعا ريزد آن          از رگ 

و جگر صاحب او تمام هضم نيابد و بدين استفراغ بدن از آن ماده پاك نشود و صـاحب علـت تـدبير هـضم و تـدبير                            
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ه نوبت اسـهال    استفراغ آن ماده نكند و هر بار كه اسهال باز ايستد پندارد كه به حالت صحت رجوع كرده و هر بار ك                     

 اسباب اسهال بايد كه اوالً      طريق تشخيص باز آيد پندارد كه اسهال نو است و از طعام و شراب فزوني تولد كرده است                 

اقسام آن مشخص نمايند به اين طريق كه نخستين كيفيت غذاي متناول و ترتيب تناول آن از مريض دريافت كنند                    

ياز انواع اغذيه مذكوره محدث اسـهال سـا سـوء ترتيـب در تنـاول آن                 اگر سببي از اسباب مسطوره يعني تناول نوع         

معلوم شود و آروغ برآيد اسهال غذايي باشد و ايضاً ظهور خفت عقب اسهال بر آنچـه از تنـاول غـذاي كثيـر باشـد و                           

 نـدرك    حال حرارت و بـرودت هـوا       و هر گاه  وجود كثرت قراقر به اسهال بر آنچه از تناول غذاي نفاخ بود داللت كند               

رنگ   گردد يا عفونت آن باشد و اسهال عام بود اسهال هوايي باشد و ايضاً اختالف رنگ براز و قوام آن و اكثر رقيق كم                       

و كم بود و گاهي لزج و در گرمي هوا و بيشتر در آخر روز با گرمي و سستي بدن و لزوجـت عـرق و تـب خفيـف بـا                                

ضعف زياده از مقتضاي اسهال شود و به هالكت برساند و حال شبيه             كرب و خفقان و ديگر آثار وبا بر آن شاهد بود و             

ها و صدغين فرو روند و تعفن از بدن با عرق سرد آيد اسهال هـوايي از عفونـت هـوا باشـد واال                          به مرده نمايد و چشم    

 دمـاغ معلـوم     قسمي از اقسام اسهال عضوي باشد و انواع او را چنان دريافت نمايند كه اگر عالمات نزله و فساد مزاج                   

النوائب باشد و باز بديت بود و         شود و اسهال بعد از خواب طويل پي هم واقع شود و باز تا دير منقطع گردد و محفوظ                  

سعال سحرگاه و بعد خواب آيد اسهال دماغي باشد بعده از ديگر آثار نزالت نـوع مـادة آن دريافـت كننـد مـثالً اگـر                           

ل لذع و حرقت دماغ و معده و تشنگي و تلخـي دهـن و دغدغـة حنـك و                    اسهال صفراوي آيد و در آخر سحج آرد با        

حلق و مري و فم معده ظاهر بود مادة نزله صفرا باشد و اگر اسهال بلغمي آيد و يا نموست و حالوت كريـه و غلـظ و                            

ـ     تعقد به آب دهن بود مادة نزلة بلغم باشد و اگر با ترشي دهن و گراني سر و آمدن بوي از دماغ هم                       وي آهـن   چـون ب

بود مادة نزله سوداوي باشد و اگر با  سرخي چشم و گراني حواس و شيريني طعم مائل به شوري و بدبوي بود مـادة                         

 اسهال بالترتيب و عدم تعين اوقات ثوران آن بود بلكه به اخـتالف جـودت و رداءت تـدبير                    و هر گاه  نزلة دموي باشد    

گاه هضم و گاهي فاسد و در روز بيشتر از شب آيد و با آن آفـات                 حال مختلف گردد و گاه اسهال زياده و گاهي كم و            

معده بود اسهال معدي باشد پس اگر با سقوط اشتها و خفقان و هزال و تواتر نبض بود از ضعف معدة حار باشد و اگر 
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 آن بود از ضعف      با خروخ طعم غذا در آروغ و بطوء و انحدار          و اگر با آروغ و فواق و قرارق بود از ضعف معده بارد باشد             

الهضم به وقت خويش خارج شود و پـيش از اسـهال ثقـل در معـده                   الهضم يا عديم     طعام قليل  و اگر معدة يابس باشد    

 طعام فاسد در اسهال برآيد از تشويش و تغيـر فعـل هاضـمه    و اگرمحسوس شود از ضعف يا بطالن قوت هاضمه بود   

الهضم برآيد و مدت ثقـل در آن كمتـر بـود از                هضم دفع شود و قليل      غذا تا دير در معده نايستد و قبل از         و اگر باشد  

 به سرعت بيرون آيد اما بسيار به يك دفعه خارج نشود بلكه اسهال اندك اندك متواتر دفـع                   و اگر ضعف ماسكه باشد    

اني كنـد و     با آن روطبت خام برآيد و غذا قبل از هضم خارج شود و طعام بر معده گر                  و اگر شود از ضعف دافعه باشد      

 با وجود اين و اگرغثيان آرد و ثقل غيرمنهضم بيرون آيد و سفيد باشد از اجتماع كثرت رطوبت مزلقه در معده باشد              

آثار ذائقه دهان شور بود و رطوبت مالح بورقي باشد واال رطوبت مذكور لزج بود و قلت تـشنگي و اسـهال بـا قراقـر و                           

ممكن است كه در رطوبت لزج تشنگي پديد آيد چنانكه از خوردن ماهي             آروغ ترش نيز از نشان رطوبت لزج است و          

شود و ايضاً اگر طعام غيرمنهضم به سرعت خصوص در وقـت حركـت خـارج شـود و فـضله                   يا برنج تشنگي ظاهر مي    

 آب  و اگـر  يكبارگي همچنان كه سنگي از باال به زير افتد فرود آيد سببش مالست سطح معده از رطوبت لزجه باشد                    

ن بسيار باشد و بلغم با طعام مختلط در اسهال و قي برآيد و فواق و غثيان بود و طعام كمتر متغير شـود و ديگـر                           ده

 عقب حميات صفراوي يا بعد تناول اشياي حاره يا شـراب             و اگر آثار بلغم پيدا بود سببش اجتماع بلغم در معده باشد           

دي براز و لذع مقعد بود و در اسهال صـفرا ظـاهر شـود و                صرف كهنه افتد و دهان تلخ و التهاب و عطش مفرط و زر            

 ثقل با صفرا و بلغم هر دو آميخته بيرون آيد سـببش صـفرا و بلغـم                  و اگر سببش انصباب صفرا از بدن بر معده باشد         

بسيار و حرقت فم معده كه بدون خوردن طعام يـا روغـن سـاكن نـشود و                   سياهي براز با گرسنگي      و اگر مركب باشد   

 با عالمـات   و اگر ان و خشكي آن و وجع به جانب طحال و قراقر و نفخ شكم بود سببش انصباب سودا باشد                    ترشي ده 

قروح و بثور معده از قي و براز صديدي با قشور و بثور دهن و حلق و بدبويي دهـن و حـرارت و خـشكي آن باشـد و                              

از معده ساكن شود و طبيعت آن را قبل         چون طعام خورده شود در معده وجع و لذع و حرقت يابد و بعد نزول طعام                 

 بدن روزبروز الغر شود و عروق بدن خالي و اگراز هضم دفع كند و كمتر متغير گردد سببش بثور و قروح معده باشد         
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خون نمايند و رنگ بدن بسفيدي و يا زردي گرايد و اسهال سفيد مثل آپ كشك و يا سبز بـود سـببش ضـعف                           و بي 

الغر شدن بدن آثار سده يافته شود سببش سده ماساريقا يا مقعر كبد باشد و اگر با الغـري                   جگر باشد و اگر با وجود       

فساد رنگ و گراني زير ضلع ايمن بود و اسهال با دوار خاصةً آيد سببش سده محدب جگر باشد و اين را قيام رشحي                      

شـد و پـيش از آن انـصباب خلـط           گويند و اگر غذا غيرمنهضم برآيد و در آخر لذع و وجع و مغص در آن جا هيچ نبا                  

اكال يا وقوع ورم حار در معده يا تناول سموم حاره و غيره اسباب ذهاب خمل معده اتفاق افتاده باشد سببش ذهاب                      

 آثار رياح و نفخ معده با فواق و يا عالمات ورم حار معده يا اوجاع معده كه هر يك به مقـام خـويش                         و اگر خمل باشد   

 تقدم تناول ادوية مسهله و يا عالمات بحران ظاهر باشد سبب اسهال معدي همـان باشـد و                   مسطور شد پيدا بود و يا     

در اسهال دوري استدالل بر نوعيت خلط از رنگ اسهال و ظهور ادوار توان كرد مثالً اگر اسهال زردرنگ بـود و بـدور                        

و اگر رنگ اسهال سفيد بود و هـر روز          غب افتد از صفرا باشد و اگر سياه رنگ بود و بدور ربع پديد آيد از سودا باشد                   

افتد از بلغم باشد و اگر دور قيام را حدي معين نباشد و وجع مدام در عضوي الزم بود و هنگام حبس طبع درد غلبه                         

كند از خون باشد و استدالل بر عضو محل آفت چنان كنند كه در هر عضوي كه اول درد و خلش مثل سوزن پديـد                         

د و بعد از اسهال خفت در وجع رو نمايد بايد دانست كه محل آفت يعنـي اجتمـاع فـضول                     آيد و عقب آن اسهال افت     

همان عضوست و اين نوع اسهال اندرحميات دائره روز نوبت نيز افتد در بعضي امكنه به واسطة دفع طبيعت فضله را                     

ود بعـده اسـهال افتـد و وجـع          معده باشد درد مع عثيان ب     و اگر   و ايضاً اگر محل ماده دماغ بود تقدم صداع مع تمدد            

 كيلوس به خوبي منهضم بود و ضرر در فعل معده نباشد و اسهال بدبو بالالم و كثير بـود و دائـم                       و هر گاه  زائل گردد   

متصل در هر حال نباشد و در اكثر بعد براز ماده اندك برآيد و مختلط نبود و اسهال در شب زياده آيد اسهال كبدي                        

هال كيلوسي است يا غسالي يا صديدي يا خاثري يا دردي يا قيحي يا اسود اگر كيلوسـي                  باشد پس نظر كنند كه اس     

باشد و كيلوس قدري هضم يافته غسالي به اسهال برآيد از ضعف قوت هاضمة جگر باشد و اگر كيلوسي غيرمنهـضم                     

 و تـشويش فعـل      نـضج بـود از تغيـر        خارج شود از بطالن هاضمة جگر باشد و اگر كيلوس فاسد دفع شود و بـول بـي                 

هاضمه باشد و اگر اكثر اجزاي كيلوس هضم يافته برآيد و غذا تا زمـان هـضم در كبـد نمانـد و زود برآيـد از ضـعف                             
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ماسكة جگر باشد و اگر اسهال غسالي عارض شود از ضعف دافعه جگر باشد و اگر كيلوس قـدري بـه جگـر منجـذب                         

گر باشد و چون اسباب ضعف قواي مذكوره وقوع سـوء مـزاج   گردد و اكثر از آن به اسهال دفع شود از ضعف جاذبه ج        

ساذج يا مادي در جگر است عالمات مخصوصه هرسوءمزاج در بحث امراض جگر گذشت و اگر اسهال كيلوسي يعني                   

سفيد و مائي بود و با آن عالمات ضعف كبد متغير رنگ و بول و غيرآن نباشد از ماساريقا باشد و اال از كبد بود و اگر                           

و دي بود و قبل او تب باشد سببش قرحه يا رشح و رحم  بود واال سببش ديگر كه در اسباب مذكور شـد باشـد           صدي

 اسهال صفراوي يا صديدي بود و در جگر گرمي و سوزش باشد و ديگر عالمات سو مزاج حار كبد پيدا بود اسهال                       اگر

فرا و صديد با براز مختلط نشود و بلكه عليحده          در حالت خلو معده زياده شود و در شكم سيري قلت پذيرد و ايضاً ص              

از آن بيرون آيد و گاهي قريب موت مؤدي گردد به خروج قطعه لحمي از جرم كبد كه از آتش گداخته نشود و پـيچ                         

و درد نباشد به شرطي كه به مرور ايام احداث سحج در امعا نكرده باشد سببش اجتماع ماده فاسد در جگـر باشـد و                         

لوس صرف به غيرعالمات ضعف كبد از ورم يا وجع محيل لون و تب كه الزم او باشد صعب بود و صديد                      اگر با وي كي   

تـر   مائل به سفيدي و زردي مثل صديد قرحه باشد صديد ماساريقائي بود و اگر ضد اين آثار يافته شود و صديد مائل                     

ال خاثري بـود و بـه آن خفـت يافتـه            به سفيدي و سرخي مثل رشح از ريم و خون بود صديد كبدي باشد و اگر اسه                

شود و الوان مختلفه عجيبه خارج شود و بدان عالمات اورام نباشد و گاهي قبل او سده بود و قبل از آن تب و ذبول و       

اسهال غسالي يا دموي رقيق يا صديدي نباشد سببش قوت باشد و اگر در آنجا ورم باشد و عالمت جمع نبـود و اوالً                        

اشد بعده در آخر امر غليظ گردد سببش اورام و حبس خون و افساد آن و عدم دبيله باشـد و                     رقيق صديدي رشحي ب   

اگر از غسالي ابتدا كند و دردي گردد و كمتر بود كه دفعةً افتد و با تغيير رنگ و سقوط اشتها باشـد سـببش ضـعف                           

ي بود پس هـر گـاه شـبيه دم          جگر بود و اگر عالمات سوءمزاجي يافته شود سببش سوءمزاج باشد و اگر اسهال درد              

محترق باشد و پيش از آن ذوبان اخالط و اعضا و اسهال صديدي و عطش و قلت اشتها و شدت سـرخي بـول بـود و                           

گاه با وي حميات باشد و براز او همچون براز صاحب تب وبائي در غايت بدبويي و غلظ و سنگيني بود پس در آخر او                         

نفسه نه مثـل لحـم گداختـه بـود سـخت بـدبو        گر شبيه به خون متعفن فيخون سياه برآيد سببش حرارت باشد و ا   
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نباشد بلكه بدبويي او كمتر از بدبويي حار بود و ايضاً در تواتر و رنگ كمتر از حار باشد و گاه خون رقيق سـياه مثـل                           

عده گاهي در آخـر     دم عكر نه جامد بود و غسالي بيشتر باشد و تشنگي در ابتداي او اندك و اشتهاي طعام اكثر بود ب                    

تـر بـود     به سبب عفونت به سوي حميات انجامد و اشتها ساقط گردد و به استسقا انجامد و بـه امتـداد حـال طويـل                       

سببش برودت باشد و از حال قوام آنچه خارج شود و به عطش استدالل بر صحابت هر دو مزاج از رطوبت و يبوسـت                        

اخالط كثير باشد چنانچه در سده بود و عالمات دبيله كبد و نضج و               اسهال قيحي غليظ يا دم عكر يا         و اگر توان كرد   

انفجار او كه مذكور شد معلوم شود سببش دبيله باشد و گاهي از دبيلي و ورمي در ابتدا صديد رقيـق سـائل شـود و                          

ي كـه   بعده هنگام انفجار مده خارج گردد و گاهي به آن خون سيالن كند و اگر با وجع ناحية كبـد و بـا قلـت چيـز                          

 اسهال اسود غليظ آيـد و بـا آن          و اگر خارج شود و بدبو و تقدم موجبات قروح و آكله بود سببش قرحه يا آكله باشد                 

ضعف قريب موت و آفات سابقه بود سببش خروج نفس لحم كبد باشد و فرق ميان اسهال سياه كه از احتراق اخالط                      

ود آن است كـه اخـالط سـوخته اول سـياه نباشـد و قـوام آن       و از انفتاح سده بود و ميان اسهال سودا كه از طحال ب            

تر بود و متعفن نباشد و آنچه از سده آيد متعفن بود از بهر آنكه                تر و رقيق   تر از قوام سودا بود و خلط سودا سياه         غليظ

عـت قـوت    عفونت پذيرفته باشد و هر گاه اسهال سياه كه از احتراق اخالط بوده باشد سبز شود ببايد دانست كه طبي                   

 و هر گاه  يافت و به اصالح نزديك است و اول به سبزي گرايد پس زرد شود پس منقطع شود صاحب او خالصي يابد                      

عالمات كثرت سودا و آفت طحال يا تقدم صالبت و بعد اسهال ضمور آن يا انفجـار ورم آن دريافـت گـردد و اسـهال                          

 اسهال زرد بعـد تـب غـب و محترقـه آيـد و ديگـر                 اگرو  مثل دردي با وجود عدم علل كبد بود اسهال طحالي باشد            

براز اندك منهضم برآيـد و بعـد        و هرگاه   عالمات اسهال معدي صفراوي كه مذكور شد يافته شود اسهال مراري باشد             

انحدار از معده در امعا لبث نكند بلكه مبادرت به خروج نمايد و خلطي كه مندفع شود مختلط با براز بـود و معـده از    

الهضم رطوبت برآيد و با آن رياح و قراقر باشد و چون طعـام                لي باشد اسهال معوي باشد پس اگر با ثقل قليل         آفت خا 

 بـا  و اگـر از معده به امعا منحدر گردد كمتر بايستد و ازالق چيزي ثقيل محسوس گردد سببش رطوبت مزلقه باشـد      

ن معده وقت انحدار طعام از معده به امعا درد          ثقل غيرمنهضم يا اندك منهضم صديد رقيق و قشور برآيد و تحت مكا            
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محسوس شود و سوزشي از موضع امعا به جانب سر صعود كند و از تجرع آب سرد ساعتي تسكين پذيرد و بـا غلبـة                         

تشنگي و تلخي دهان و خشكي زبان و لذع مقعد هنگام خروج براز و رنگيني بول بود سببش بثور سطح داخلي امعـا            

مات يافته شود اال صديد و قشور نباشد و وجع منتقل باشد و دغدغه و لذع در احشا پيدا بود و                      همين عال  و اگر باشد  

عالمات رطوبت و خروج بلغم آثار قروح و بثور نباشد          و اگر   طعام غيرمنهضم برآيد سببش بثور سطح خارج امعا باشد          

د و اگر صفرا در براز برآيد و بالذع و          و يا قلت تشنگي آروغ ترش بود از سوءمزاج رطب ساذج مضعف قوت ماسكه باش              

خلش مقعد هنگام براز باشدو صفرا زرد يا كبود برآيد و ديگر آثار صفرا ظاهر بود سببش انصباب صفرا از اعضا بر امعا              

 بلغم و صفرا هر دو برآيد و آثار هر دو پيدا باشد و قراقر شكم بود و گـاهي غثيـان آيـد و در اكثـر تقـدم                              و اگر باشد  

 سـودا كـه زمـين را بـه جـوش آرد يـا               و اگر  فواكه اتفاق افتاده باشد سببش اجتماع هر دو مواد مذكوره باشد             تناول

 و اگـر  چون صديد كه بوي سركه دهد با براز بيرون آيد و مگس بر آن ننشيند سببش انصباب سودا باشـد                      چيزي هم 

 تقدم ضربه و سقطه بر مبادي اعصاب امعـا          تقدم شرب مسهل قوي معلوم گردد سببش همان باشد و اگر آثار بلغم با             

 در دماغ و معـده و جگـر و ماسـاريقا و طحـال و                و هرگاه دريافت شود و يا عالمات فالج بود سببش ضعف امعا باشد            

مراره و امعا هيچ آفت نباشد و احشا به سالمت بود از عالمات موجبه اسهال از آنهـا بريـت مـدرك گـردد اسـهال از                           

 اگر اشتعال و الغري بدن و حرارت آن و مالزمت تب دق و اختالف رنگ و قوام و بـدبوي بـراز                       جميع اعضا باشد پس   

بود و در ابتدا رقيق باشد بعده خاثر شود و گرسنگي اشتداد نمايد و روزبروز اشتها و قوت ساقط گردد و گاهي غثيان                       

رض شود اسهال ذوباني باشد پس اگر و عسر بول و رياح و قراقر و كمودت رنگ و سردي دست و پا و خشكي زبان عا            

صديدي مائي بود از ذوبان اخالط باشد و اگر صديد غليظ بود چنانچه در قروح مع دسومت آن و دهنيت بول و الوان                       

اللون گردد از    القوام باشد و مائيت نبود از ذوبان لحم شحمي باشد و در آخر دردي               مختلفه بعده در قوام شحم متشابه     

 با وجود اختالف الوان براز مريض بعد از اسهال در خـود خفـت و راحـت يابـد از ذوبـان                       و اگر اشد  ذوبان لحم سرخ ب   

نباشد بلكه اگر با تقدم حميات رديه وسموم ضاره موجب احالة اخالط به فساد و ديگر عالمات مواد فاسد بود سببش               

تفراغ معتاد يا برد خارجي مانع تحليل يا         با تقدم ترك رياضت يا اس      و اگر اجتماع اخالط فاسد در عروق و اعضا باشد         
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تراكم تخمه بود و مريض فربه و قوي بود و اشتهاي طعام نباشد و درد دائم در ناف بود و به نوائب آيد و براز به الوان                           

و مختلفه آيد و فضله منهضم و كثيرالرطوبت و كثيرالمقدار برآيد سببش امتالي شديد بدن و عروق از فضالت باشد                    

المات بحران يافته باشد سببش همان باشد و اگر بعد خوف شديد يا در آخـر مـرض سـل و دق افتـد سـببش                          عاگر  

سقوط قوت ماسكة اعضا باشد انتباه بقراط گفته كه خلفه كهنة سوداوي اصـالح نپـذيرد و هـم او نوشـته كـه چـون                          

ن آب بوده باشد و غساله شود بد        چنين اگر اسهال چو    چون مرهم شود ردي باشد و هم       اسهال مثل آب باشد بعده هم     

باشد و هر خلفه كه بعد مرض شديد ناگاه عارض شود دليل قرب موت باشد و گـاهي بـا استـسقا ذرب بـود كـه نـه                             

منقطع شود و نه مفيد گردد بهرآنكه اسهال مائيت نكند بلكه اسهال چيزي نمايد كه بدان بدن ضعيف گردد و چـون    

شـود    قوت زياده نشود عالج او نبايد كرد و مبطون ضعيف رفته رفته هالك مي              صاحب اسهال را غذا دهند و نبض در       

و به سقوط نبض او كه دودي و نملي گردد و معذلك زنده ماند بعده نبض او باطل شود و آن زنده بود بعـده هـالك                           

 جـاري گـردد و      االمعا بر اضالع بثرة سفيد مثل نخود ظاهر شود و بول            گردد و در كتاب غريب است كه چون در زلق         

كثرت پذيرد و در ساعت بميرد و كسي را كه قيام باشد و محتبس گردد و آن كس برحال خود باقي ماند و قـوت او                          

كند و بدانند كسي را كه اسهال اصناف مختلفه از مراري و زبدي              عود نكند سببش آن است كه بدن او غذا قبول نمي          

نند كه مؤدي به امراض صـعبه و اورام رديـة خبيثـه گـردد و                و قشور سحجي افتد و ضعيف نگردد پس حبس آن نك          

  بسيار باشد كه به سبب خروج ماده لطيف و بقائي كثيف عقب اسهال قولنج شديد افتد

 عالج كلي اسهال

بدانكه ادوية اسهال يا معدالت و مقويات بود و يا مزلقات ملينه مثل اسپغول و بهدانه و ريشه خطمي و تخم كتـان و                        

ربت آن و مغز خيارشنبر و شيرخشت و ترنجبين و گلقند و روغن بادام و يا مغلظات مثـل تخـم خرفـه و                        بنفشه و ش  

تخم خشخاش و گشنيز خشك و يا مغريات مثل تخم ريحان و تخـم بارتنـگ و آب آن و صـمغ عربـي و نـشاسته و                            

ائي و شيرة بـرگ جميـز بـه آب و           كتيرا و زرده بيضه و يا قابضات مثل بزور مذكوره بريان كرده و انجبار و تيواج خط                

اآلس و رب آن و بـرگ         االخوين و كهربا و بسد و مرواريد و زهرمهره خطائي و كافور و پوست بيرون پـسته و حـب                     دم
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قنب پنير كهنه و پوست انار و رب به و سيب شربت صندل و حضض و صندل و فوفل و سندروس و رامـك و هليلـة                           

مويز و سنبل و بسباسه و سعد و جوزبوا و قابـضه و پودينـه و توتيـاي بـصري و                     سياه بريان و افيون و جغرات و تخم         

الرشاد و تخم گندنا و عود و قاقله دهند آنكه در قول شيخ و سويدي مسطور گـردد و ايـن                       شاخ گوزن سوخته و حب    

ك دو حب بوعلي سينا در حبس اكثر اقسام اسهال مجرب است و دافع سحج و زحير صـادق مـازو و كزمـازج هـر يـ           

ها سازند طفل را يك حب و جـوان          افيون يك مثقال صمغ عربي نيم مثقال كوفته بيخته برابر فلفل سياه حب              مثقال  

فرمايد كه منع اسهال به قابضات و مغلظات  مي الرئيس را تا سه چهار حب و اگر افيوني باشد تا ده حب توان داد شيخ  

مخدرات و گاهي عالج اسهال به مدرات و معرقات و موسعات مسام و     افتد به     شود احتياج مي   مواد و مغريات كرده مي    

كنند پس اگـر بـه اسـهال     شود بهر آنكه اين جميع اشيا تحرير ماده به سوي خالف جهت اسهال مي       مقيات كرده مي  

ات از  حرارت شريك باشد با ادوية مذكوره مبردات آميزند و يا از آنها مبردات اختيار نمايند وموسعات مـسام و معرقـ                    

خارج بدن استعمال كنند و اگر با آن برودت شامل بود به آنها مسخنات آميزند يا مـسخنات از آنهـا اختيـار كننـد و               

اكثر احتياج ببه مسخنات وقتي افتد كه قوت هاضمه ضعيف باشد پس چون سدد از اخالط لـزج باشـد و بدانچـه در            

بردات هنگامي بود كه ماسكه ضعيف باشـد و حـرارت           باب ضعف هضم گذشت استعانت نمايند ولي اكثر حاجت به م          

د بر حبس طبيعت بدانچه تنفيذ غذا به سرعت نمايند و بدانچه مدر معرق باشـد و گـاهي شـراب                     كن  گاهي اعانت مي  

صرف قوي كهنه اين فعل كند پس كسي كه آن را اسهال باشد گاهي از آن اقداح بعض آن بعد بعض بنوشد تا آنكـه                         

ود حبس طبيعت شود و بدانكه تنويم انفع اشيا است از بـراي كـسي كـه اسـهال دارد و چـون بـا                         دائم مثل سكران ب   

اسهال سعال باشد چيزي كه در آن حموضت شديد و قبض باشد ترك نمايند و هر چيزي كـه در آن ايـن نباشـد از                          

ر آن تقويت بـدن بـود از آن         اغذيه و ادويه اقتصار كنند و بارد مغري اختيار نمايند و كذلك هرآنچه جرم او سلب و د                 

ها و شورباها و بدانند كه ربوب شيرين         ها و ايشان را مضر بود هر آنچه سيالن كند از حريره            تغذيه نمايند مثل پوست   

كنند به سبب هيجان عطش و از حابسات اسهال حمام و دلك است به سبب توسيع مسام پس اكثـر     اكثر مضرت مي  

از مروخات و دلوكات است و از آنجمله ادهان حاره مثل روغن شـبت و ماننـد آن   آنچه جذب ماده كند به ظاهر بدن       
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ها بر شـكم كـسي كـه او را           است و از حوابس اسهال وضع محاجم بر شكم است پس تجربه كرده شده گذاشتن شاخ               

 حابسات  ايم و از   اسهال و سحج باشد چون قريب چهار ساعت بر شكم مريض بگذارند حبس كنند و ما اين را آزموده                  

اسهال اضمده براي معده و امعا است از مسخنات قابضه و از مبردات قابضه به حسب حاجت اخذ كنند و از حـوابس                       

اسهال است چون سبب اسهال خلط منصب به سوي معده و امعا باشد و طعام را نازل كند و سائل نمايـد و اسـتفراغ                         

هر گاه آن مستوصل گردد و مستفرغ شود وجه تدبير سـهل            آن كند و استفراغ او را تبعيت اخالط الزم گردد و پس             

گردد و چون ادويه استعمال كنند به مفرد ابتدا نمايند و اگر فائده نكند در آن هنگام ادويـه مركبـه بـه كـار برنـد و                            

قـاً يـا     مطل و ادوية مفردة بارده    و يا مقبضه و يا مبرده مخثره يا مغرية مسددة مسام             اند  ادويه حابس يا مجففه ميبسه    

به حسب قوت حابسه آن مثل گلنار است و مازو و اقاقيا و گل سـرخ و صـمغ عربـي و گـل مختـوم و گـل ارمنـي و                              

طراثيث و طباشير و خصوصاً بريان و خصوصاً آنكه به كافور پرورده باشـند و كزمـازج و عليـق و اناردانـه و سـماق و                           

التيس و بزرالورد جيد است و ثمـر          تنگ و عصارة لحية   زرشك و ريوند و تخم حماض اسپغول بريان گشنيز و تخم بار           

توت خام و خصوصاً سحج را و عصارات قابضة مجففه و ربوب آنها و عصارة تخم خرفه يك اوقيه نوشيدن نافع است و                       

 آن مثل زيره بريان و نانخواه و انيـسون بريـان و             و ادوية مفردة حارة يابسه    رائب مطبوخ كه در آن مسكه اصالً نباشد         

قشار كندر و مرو سيعة يابسه يا دارشيشعان و مثل الدن بنفشه وزن يك درم از آن به مطبوخ بدهنـد و پنيـر كهنـة                          

آرد و افضل تدبير آن اين است كه به آب نمـك   چنان بگيرند يا در عصارة قابض بجوشانند ليكن تشنگي مي     بريان هم 

تـر از    ك كنند پس يك درم از آن حبس كند و اين قوي           او مكرر بشويند و بجوشانند تا نمك او خارج گردد بعده خش           

هر چيز است و براي صبيان جوز مقشر بريان سائيده به شكر مقلو و آب بارد قدر جـوزه بدهنـد و زاجـات و انفحـات       

 پنيرمايـة   و امـا ند و انفحة جدي طفل را وزن ربع درم به آب سرد و كالن را زياده از آن و تا يـك درم بدهنـد        ا  قابض

 بخورد از دانگ شروع نمايد و اگر فائـده نكنـد در             ها  كند و بايد كه هر كه پنيرمايه       الحال مي   وش حبس شكم في   خرگ

آن زياده نمايند تا آنكه در وزن از يك درم تجاوز نكند و پنير كهنه به تدبيري كه مذكور شد چون يك درم بخورنـد                         

اند كه چون قطعة شنج بسوزند تا سياه گـردد پـس             كردهتر از انفحه است و بعضي زعم         در ضرر كمتر و در فعل قوي      
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الكلب كـه اسـتخوان خـورده باشـد           وزن نيم درم بخورند حبس كند و دوستي تصديق تجربه اين از من نموده و خرء               

چون يك نيم درم به مطبوخ بخورند به قوت حبس كند خـصوصاً خـشك مـاخوذ در مـاه تمـوز و پوسـت سـنگدان                           

ان براده نموده به قدر سه درم كسي را كه ذرب باشد در رب آس يا رب به حسب ميل                    شترمرغ خشك كرده به سوه    

مزاج او بدهند و ايضاً شير بز مطبوخ تا آنكه غليظ گردد يا سه بار داغ كرده و گاهي اندكي برنج بريـان در آن داخـل                  

ير قابض و قرص عليـق مـسمي   قرص طباشو از مركبات مائل به برودت      نموده و ايضاً زرده بيضة در سركه جوشانيده         

فليدينون و قرص گل مختوم و قرص گلنار و قرص فيلزهرج و قرص طراثيث و قرص زعفران و قرص افيـون و قـرص         

الرمان و حب سندروس است و بر آن اسهال مفـرط يـك               خشخاش ممسك و حب افيون و حب يبروج و سفوف حب          

ياثا به گل مختوم و به غير آن و واجـب نيـست كـه در                درم صدف سوخته و گل ارمني بالمناصفه است و اصناف مقل          

بايد كه ظرفي گرم كنند و از آتش برداشته در آن اندازنـد   بريان كردن آنها افراط كنند و قوت آنها زائل شود بلكه مي     

قرص افاويه و جوارش خوزي و ديگر جوارشات        و از مركبات مائل به اندك حرارت        و حركت دهند تا آنكه بريان شود        

ايم و جوارش بزور قابضه و قرص زعفران و قـرص كهربـا اسـت و ايـضاً بگيرنـد مـازوي                       ه در قرابادين ذكر آن كرده     ك

سوراخ سبز و پوست انار و سماق و فلفل هر واحد نيم درم كوفته بيخته در سفيدي بيضة سرشـته در انـار خـالي                           بي

ين بگيرند آرد گندم و به اندك نـانخواه و كزمـازج و             چن كرده پر نمايند و به شحم آن بند كرده بر آتش گذارند و هم             

حرف آميخته به زيت انفاق چرب كرده بسرشند و نان ساخته در تنـور خـشك سـازند بعـده ده درم از ايـن گرفتـه                           

بسايند و به آب سرد و اندك شراب بخورند و ايضاً از اين قبيل است چون صبيان را اسهال هنگام نبات اسنان عارض                       

اآلس و كندر ذكر و سعد هر واحد نـيم درم و باريـك سـائيده در                    معالجه نمايند بگيرند خشخاش و حب      شود و بدين  

شير مرضعه آميخته بنوشانند و اين دوا نيكو و مجرب از اين قبيل است بگيرند تخم مويز خشك و خوب بـسايند تـا                        

 گشنيز خشك بريـان و سـماق و خرنـوب           مثل غبار گردد و بگيرند استخوان سوخته و بگيرند مغز بلوط و پنيرمايه و             

شوك و تخم كرفس و زيره  در سركه تر كرده و نان فطير خشك و كندر و نـانخواه مـساوي اجـزا و باريـك سـائيده               

بردارند و يا پنيرمايه كمتر يا نصف يك جزو ضم كنند پس هر ساعت از آن قميحـه بخورنـد تـا در يـك روز مقـدار                            
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 پنيرمايه كم از جزو بود و كمتر از آن بخورند اگر پنيرمايه بسيار باشد و در يـك روز                    تناول او بيست درم باشد اگر از      

طبيعت حبس كند و از اين قبيل است كه بگيرند سعد و سنبل و گلنار و دقاق كندر و قدري از مازو مقدار نيم جزو                         

بـه حـسب وجـوب حـال        المسك و عود خام جيد قـدري          و در آب خوب بجوشانند و اين آب صاف نموده بر آن سك            

پاشيده بنوشند و از اين قبيل است زنجبيل زاج اساكفه سماق مساوي و سفوف ساخته دو درم تا دو مثقال بخورند و                      

الطيب و تخم نيل املس و مغـز هيـل و بـاداورد و                از اين قبيل است و اقرب به اعتدال كه بگيرند پرسياوشان و سنبل            

دانند كه حاجت به طباشير بهر حبس خون اسـت و حاجـت بـه بـزور بنـابر      بيخ شجر صنوبر و از آن قرص سازند و ب      

ها زائل كند و خصوصاً      حبس اسهال معدي و حاجت به اسپغول و بارتنگ بريان مغص است واال نفس اسهال را سويق                

فـق  مكرر بريان و غذا آنچه مذكور گردد و بيضه جوشانيده را در اسهال معوي منفعت است و كبـدي و معـدي را موا                       

 در استعمال آنها ضرر است و اگرچه گاهي به سوء آن حاجـت              و اما مخدرات  نبود بلكه گاهي به اين هر دو ضرر كند          

كند و هر چونكه باشـد واجـب     افتد و از جهت تغليظ ماده و تنويم و ابطال حاجت به قيام به سبب حس لذع نفع مي                  

ل آنها واجب گردد بر كسي كه بدن او بارد شود و قـوت  نيست كه استعمال كنند اگر از آن مضر باشد و چون استعما     

او ضعيف گردد و اين در نبض ظاهر شود استعمال نشايد كرد و اگر چاره نباشد مثل جندبيدستر و زعفـران و ماننـد                        

ايم كسي را كه شياف از افيون به عمل آورد بمرد و چون ممكـن بـود كـه در     آن بدان مخلوط سازند و مشاهده كرده      

ستعمال نمايند در مشروب استعمال نبايد كرد و چون امكان استعمال آن در ضمادات باشد به طريق حمـول                   شياف ا 

 اين است كه بگيرند از افيون و بزرالبنج يك يك جزو و از جفت بلوط و         و از ضمادات مخدره   و شياف استعمال نكنند     

عصارة پوست خشخاش يا طبـيخ آنهـا آميختـه طـال            گلنار و اقاقيا و كندر و مر هر واحد پنج جزو و به عصارة بيخ يا                 

القبض اين است كه بگيرند پنيرماية خرگوش دو دانگ و افيون مثل او و  قوي مخدرو از مشروبات سازند كه نيكوست  

مازو نيم درم و كندر نيم درم و از آن قرص سازند شربتي نيم مثقال و از اين نوع است مـازو خـام يـك جـزو كنـدر                              

 نيم جزو شربت نيم درم و ايضاً بزرالبنج و افيون و خشخاش و طباشير و گلنار و كندر مساوي شربتي                     افيون هر واحد  

تا درم و ايضاً افيون سندروس دقاق كنـدر مـر زعفـران دو حـب از ايـن بـه قـدر دو نخـود بخورنـد و بهتـر از ايـن                                  
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ت مساوي در عسل كف گرفته سرشته بـه         جندبيدستر افيون ميعة سائله بزرالبنج مر زعفران اسارون كندر نانخواه اس          

قدر نبقه بخورند و ايضاً مرداسنگ ربع درم پنيرمايه نيم درم استخوان سـوخته درم مـازو درم افيـون دانـگ و ايـضاً                         

اقاقيأ مازو افيون صمغ هر واحد جزوي گرفته اقراص سازند و ايضاً و مخـدر اسـت و در دو روز حـبس كنـد بگيرنـد                           

پوست انار ترش و مازو و ابهل مساوي هر واحد يك جزو افيون نيم جزو همه را مثـل سـرمه                     نانخواه و تخم كرفس و      

آنچـه  و از ادويـة اسـهال       بسايند شربت از درم تا مثقال صباح و مثل او به عشا و براي طفـل از دانگـي تـا دو دانـگ                         

ريـان و طباشـير و      صاحب اسهال با سعال را موافق است مثـل آس و مـصطكي و صـمغ عربـي و كنـدر و اسـپغول ب                        

بلوط و جوز و بادام بريان است و بالجمله واجب است كه آنچه در آن ترشي و زمختي سخت نباشد بلكه تشديد و              شاه

 چاره نباشد زمخت دهند و تابع او لعوقات ملينه صـدر كننـد و بـسياري از لعوقـات متخـذ از                       و اگر تغريه بود بدهند    

 و نشاسته بريان و لعابات چيزهائي كـه اول بريـان كـرده بعـده لعـاب                  خشخاش و كتيرا و صمغ و خرنوب و ثمر آس         

برآورده باشند جامع ميان هر دو امراند اما اغذية ايشان بايد كه در آن لذاع و ملوحت كثير و حموضت مؤدي نباشـد                       

آن آهـن  كه قوت دافعه را حركت دهد و اين مثل آن است كه از شير مطبوخ مرضوف ذكر كرديم و خصوصاً آنكه در       

به مرات داغ كرده باشند و سردتر از اين رائب مسكه دور كرده يا برنج و يا جاورس هر دو بريان كرده است و بايد كه                          

ترين البان مطبوخـه در تقويـت شـير گـاؤ            به حسب هضم بخورند و چون هضم نشود كمتر از آن تناول كنند و قوي              

تر است و رائب افضل بـه محـرورين از غيررائـب              دي كه او قابض   است و اوفق آنها براي محرورين شير بز است با وجو          

است و مثل مغز نان سميد بريان مبرد مجفف و مثل نان كه آرد او به سركه سرشته نيك پخته باشند كه اين بـراي                         

محرورين به غايت نافع است و مثل عدس مطبوخ كه دو آب او ريخته در سوم آب پخته باشـند تـا شـخين گـردد و                           

ند يا نه و مثل حماضيه و اما حوامض مثل آن است كه از سماق و از اناردانه بـه كعـك و گـشنيز بـسازند و                            ترش كن 

نفـسها   كنند كه براي ايشان نيكوست و از اغذيه كه ايشان بخورند و في             گاهي در آن برنج و باقال مطبوخ به سركه مي         

 جفنه و پوست آن جفنه خـوب بپزنـد و صـاف             عالج بود اين است كه بگيرند سويق جو دو جفنه و از تخم خشخاش             

نموده بخورند و اگر آن را به سويق سيب ترش با اناردانه يا سماق ترش سـازند صـواب باشـد و نمـك ايـشان نمـك                            
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اندراني بود كه كوفته خوب بريان كنند پس اناردانه و گشنيز و سماق بدان آميزند و اگر حرارت شـديد نباشـد پنيـر                        

گرم حـل    كند و نيم   ميزند و بايد كه آب ننوشند مگر بارد هر چونكه باشد بهر آنكه بارد قبض مي               كهنه بريان سوده بيا   

  و لحـوم   شود اال در هيضه بر آنچه شرط كرده شد و در اسهال صـديدي و ورمـي                 كند و احتياج بسيار مي     طبيعت مي 

رط و لحـم ارنـب و قطـا و          دهند آن لحم تيهو است و كبـك دراج و گنجـشك و قنبـ               كه ايشان را رخصت در آن مي      

شفنين و فاخته و لحم سوداني خاصةً و اصوب آن است كه بريان مبرز و محمض باشد و ايضاً زرده بيـضه در سـركه                         

جوشانيده و مصوصات متخذ از آنها به مثل اناردانه و مويز بزرگ تخم و گشنيز و به مثل سـماق و ماننـد آن از ثمـر                           

و آنچـه   گ بارتنگ و كرنب مكرر جوشانيده و ماهي كوچك مطبوخ بـه سـركه               عليق و شاخ انگور و برگ حماض و بر        

اآلس و چون لحوم هضم نكنند بگيرنـد از لحـم          جاري مجري ابازير است گل پسته است و گل زعرور و گشنيز و حب             

 بـاز   چوزة مرغ و كبك و مانند آن كوفته و به قوت بجوشانند و بدان برنج يا جاورس اندك آميزند بعده صـاف كـرده                       

برآتش نهند تا قريب به انعقاد رسد بعده به سماق يا اناردانه و مانند آن ترش كنند و كردناك براي ايشان نافع اسـت                        

اگر هضم بسيار فاسد بود و بايد كه نمكين نكنند مگر اندك و از آن رطوبت بسيار به عزز سائل كرده باشند و پايچـه                         

 اصالً اجتنـاب كننـد و اگرچـه قـابض باشـند مگـر               و از فواكه  يان بپزند   شديدالنفع است براي ايشان چون در برنج بر       

بلوط ايشان را مضر نيست و كذلك قسب و اگر طعام لطيف در معدة ايـشان             هنگام تقويت معده از اطعمة ديگر و شاه       

و جـاورس   هاي قوي معمول از برنج       فاسد گردد اغذيه كه در آن غلظي باشد مثل اكارع به ربوب قابضه و مثل حريره               

شوند به قريض بطون و مانند آن و سكباج متخـذ از اطائـب بقـر سـكباج تنهـا                     دهند و گاهي بعض ايشان منتفع مي      

بخورند به ثريد و به آن اگر اشتها باشد از اطائب اندك بخورند به قدر قوت هضم و موافقت بطون عـام بـراي جميـع                          

است كه بگيرند خشخاش و خوب بريان نمايند بعـده از آن            براي ايشان اين    و از احساي محموده     اصحاب قيام نيست    

و از برنج و جاورس حسو سازند از كسل يابس و برنج و پيـه گـردة بـز و يـا سـماق را در آب بـاران يـك شـبانه روز                       

بخيسانند و جوش خفيف داده خوب صاف كنند بعده در آن ذره تر كنند تا تر گردد پس بجوشـانند بعـده آن را بـه                          

د و صاف كرده ثفل دور كنند بعده مدام بر آتش حركت دهند به چوب تا مثل سريش گردد بعد از آن بـه                        قوت بمالن 
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اندك نمك نمكين نمايند و دسومت او به شحم جدي يا بادام بريان يا اندك زيـت كننـد و در آن نمـك و دسـومت                           

 بايد كه آب ايشان آب باران باشد كـه در  ايشان زيت انفاق است وو از دسومات زياده نكنند و اين غذا حار و بارد بود    

كنم كه اكثر نفع آن به سرعت انحدار به سوي جگـر و سـرعت تحلـل آن اسـت پـس در                         است و گمان مي     آن قبض 

كيلوس رطوبت باقي نماند و شراب ايشان را به دست و اگر چاره نباشد و قوت مقتضي آن باشد تا انعاش بدان شـود                        

تر براي ايشان آن است كه اغذيه كثيراالصناف و بـه تكـرار نخورنـد بلكـه بـر                    د و صواب  الطعم اندك بدهن   اسود قابض 

تـر باشـد تقـديم نماينـد و قبـل او قـدري از                المقدار و يكبار اقتصار كنند و بر طعامي كه آن قـابض            طعام واحد قليل  

 جيد باشد بنفسه    عالجننوشند  سفرجل و انار ترش امتصاص كنند و بر آن آب نبايد نوشيد و اگر صبر كنند كه البته                   

و خصوصاً چون بر آن حركت البته ننمايند و بايد كه اطراف عالي ايشان غمز كنند تا غذا به سوي آنهـا جـذب شـود                          

 معدة ايشان به ادوية قابضة ممسكة بارده و حاره و مخلوطه به حسب وجـوب حـال كننـد و بايـد كـه در آن                           تضميد

سوسن كثيرالنفع است اگر در اين ادويه افتد و اين طال نيكوسـت ميـان                 و مي  سنبل و مصطكي و مر و كعك اندازند       

معده و كبد بدان طال كنند چون اين هردو مشارك در اسهال باشند ده درم افسنتين در شـراب بجوشـانند و صـاف                        

و اجزا مـساوي  كرده بر موضع بپارچه بنهند بعده بگيرند از گل سرخ و گلنار و آس خشك و اقاقيا و هوفقطيداس و از                   

و به آب آس بياميزند و افسنتين مذكور خمير كرده ضماد كنند بدانكه ترياق بسيار نافع است براي هـر اسـهال كـه                        

غشي آرد و قوت ساقط كند و سبب او ورم تب شديد نباشد و آنكه مستقل از ضعف خود نبود و قيام كه به آن باشد                          

االنحـدار   عصافير و نواهض صدور آنها سواي اطراف عظيمة آنها بطـي          محتبس شود ليكن بدن او قبول غذا نكند او را           

دهم و ايضاً كسي كه اشتهاي او بسيار شود و هضم او كم گردد اين اشـيا و                   مطنجنات و مكردناك آنها به خوردن مي      

نويـسد  لحم سرخ به زيت بريان بر آن دارچيني پاشيده بدهند و ايضاً اين در شربت به و سيب نافع است قرشـي مـي                

كه تدبير جيد مشترك به جميع انواع اسهال كه از حرارت يا خلط حاد با تشنگي باشد اين است شـيرة تخـم خرفـة               

بريان در آب يا عرقيات مثل عرق كيوره و گالب و عرق گاؤزبان برآورده شربت صندل يا سيب ميخوش و يـا شـربت                        

ن يا بارتنگ به روغن گل يا بادام چـرب كـرده پاشـيده    انار ترش شيرين يا ريباس داخل كرده بنوشند و اسپغول بريا        
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هنگام خوف حدوث مغص بدهند و ايضاً اناردانه ده درم صندل سفيد و زرورد و انبرباريس هريـك چهـار درم در آب                       

گرم يا در آب بارتنگ يا آب كاسني خيسانيده و صاف كرده شيرة تخم خرفة بريان در ايـن آب بـرآورد و بـه شـربت            

كرده و بنوشند و اگر حرارت زياده باشد اندك طباشير افزايند و چـون حـرارت بـسيار قـوي بـوده بـه                        سيب شيرين   

شعيرة كافور تقويت دهند و يا قرص كافور در قدري شربت سيب سرشته بليسند پس دوا بنوشند و از مركبات نافعه                     

د و صندل در گالب يا آب به يـا          جوارش عفص و جوارش خرنوب و جوارش كندر است و براي تبريد كبد و امعا زرور               

آب آس سائيده پارچه را به آن تر كرده بر جگر و معده و امعا نهند و گاهي بـه ايـن ادويـه آرد جـو سرشـته ضـماد                               

نمايند و لـزوم ايـن     الطيب يا زعفران براي تقويت جگر و انعاش حرارت غريزة زياده مي            كنند و گاهي اندكي سنبل     مي

 كنند و غذا در اين ايام پوست به شربت سيب و يا صندل و يا ماءالشعير بريان بـه شـربت                      تدبير پنج روز تا شش روز     

سيب ترش يا مزورة اناردانه با قدري مويز كوفته و يا زيرباج بره به آب غوره اگر اشتها قوي باشد و يا شـورباي چـوزة       

ه خشخاش بريان اگر قوت ضعيف باشـد        الرمان مدقوق يا سماق يا جو مقشر بريان يا ب           مرغ به رب حصرم و يا به حب       

تناول نمايند پس هرگاه مزاج حار به اندك اعتدال آيد و كيفيت خلط مندفع صالحيت يابد و بـوي بـد و احتـراق و                         

هاي بريان و گل ارمنـي و        الوان مختلفه او زائل شود و قوابض قويه مثل شربت آس و سفرجل يارب آن هر دو با تخم                  

و اسهال كه از برودت يا ماده آن بارد باشد شربت آس يا رب آن مطيب بعـض افاويـه مثـل                      مانند آن استعمال كنند     

شود و قرص عود     قرنفل و دارچيني و دارفلفل يا جوارش سفرجلي قابض دهند و گاهي سفوف مقلياثا اضافه كرده مي                

اآلس و زرورد و كنـدر        و حـب  نيكو است و يا سفوف از سماق و كزمازج و زيرة بريان و انيسون بريان و اقاقيا و سـك                     

بريان ساخته هر صباح سه درم به رب آس يا به يا شربت سيب بدهند اگر اسهال سدي نباشد و بـدن از مـواد پـاك                           

شده باشد و اغذيه در اسهال  بارد بچة مرغ مطنجن و مشوي مبرز به زرورد و گشنيز خـشك يـا بـه سـماق و زيـرة                             

كرده و به مثل دارچيني و قرنفل مطيب ساخته و جميع شوربا با مسهولين را بريان دهند يا بچة مرغ در آب غوره تر 

چنين نوشـيدن آب بـسيار مناسـب         مناسب نيست مگر در اسهال سدي و ايضاً نزد خوف عطش استعمال كنند و هم              

نبود بلكه واجب است و تسكين تشنگي ايشان حيله كنند به مص بعض عصارات فواكه قابضه و بـه مثـل مـص بـه و                       
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الثعلب بدهنـد و شـورباي كبوتربچـه در     تاب با عرق بارتنگ و عرق عنب      سيب و اگر چاره نباشد اندك اندك آب آهن        

مزاج با مصالح قابضه مثل زيره و انيسون و مانند آن در اسهال حادث از بـرودت بخوراننـد و كـذلك دراج بـه ابـازير                           

موده بريان كننـد و سـائيده يـك مثقـال تـا دو درم در                مذكوره بدهند و پنير كهنه را مكرر از آب بشويند و خشك ن            

هـا   بعض ربوب يا اشربه يا عصارات قابضه بدهند كه اسهال قطع نمايد و خيلي نفع بخشد حتي كه از جميع پنيرمايه                    

ترست مضر به مضرت آنها نيست و سحج را نافع است و اكثر مضرت آن عطش است و تـدارك آن بـه طباشـير                           قوي

فة بريان كنند و يا به عصارة خرفه استعمال نمايند يا در آن بجوشانند و جغرات را بعد گرفتن مسكه          بريان و تخم خر   

چون بجوشانند تا مائيت آن برود و افضل از اين آنكه در آن آهن گرم با سنگريزه گرم كرده سرد نمايند و عوض غذا                        

 و در يك دو روز قطع اسهال كند ليكن در تب            با كعك بخورند و عوض آب تنها بنوشند كيفيت حاد را به اصالح آرد             

استعمال نبايد كرد گيالني گويد كه در اسهاالت تامل يابد كرد و زود قابض نبايد داد كه اكثر به سبب دفع طبيعـت                       

باشد اگر در غيروقت حبس شود مريض هالك گردد پس به عالمات بشناسند كـه                به تقريب كثرت و رداءت مواد مي      

شود و چه جنس ماده است و كثرت و قلت ماده معلوم كنند و حدت و عذوبت اخـالط را خـوب                        مي ماده از كجا دفع   

دريافت كنند كه امري عظيم در اكثر عالجات اسهاالت اين است كه حدت اخالط را كم كنند و اين معني در شـيرة                       

ان و كنوچه و بارتنگ متحقق تخم خرفه و شيرة تخم خيارين و خميرة بنفشه و بزور لعابيه چون اسپغول و تخم ريح         

است و در اسهال معدي جوارش خوزي و در معوي معجون قابض و سفوف ذوسنطاريا مفيدست و عالمـات نيكـو در                      

اسهاالت به حال خود بودن ميل طعام و قلت تشنگي و نبودن بوي بد و هوشياري مريض است و هواي سـرد معـين                        

وائل اسهال گمان شود به شركت كبد است كهربا و صندل البتـه بايـد               است بر عالج اسهال و هم او گفته كه اگر در ا           

الثعلب و آب به و سيب و اگر نباشد آب برگ آنها هم خوب  داد و صندلين و زرشك منقي و آب برگ تاك و آب عنب

ر در است و آرد جو و كافور و طباشير بر موضع كبد ضماد كنند و در بسياري از اسهاالت چنان باشد كه صـفرا بـسيا                

شده باشد در اين باب نقوع پوست هليله يا شربت ورد مكرر به               معده و امعا باشد و تا نضج بسيار اندك اندك دفع مي           

كند و نقوع پوست هليله هفت مثقال با ريوند چيني يـك مثقـال               غايت نافع است به طريق عصر دفع مادة مرض مي         
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شـود    صبح اندكي بجوشانند نه بسيار واال قـوت او كـم مـي             بهتر است و بايد كه پوست هليله را شب در آب تر كرده            

االلوان را كه به آن حرارت قوي و تـشنگي بـسيار و نـبض سـريع                   گاذروني گفته اسهال صفراوي و صديدي و مختلف       

القبض بند نكنند و مقبضات مثل رب به و سيب با گـل ارمنـي و غيـره اسـت و مغريـات و                          متواتر بود به اشياي قوي    

اد مثل بزور بريان بعضي اشربة مبردة غليظه مثل شربت صندل با شيرة تخم خرفه است و مخدرات مثـل          مغلظات مو 

فلونيا است خصوصاً چون وجع امعا به سبب سحج و قروح حادث از اسهال كثيرة مواد حاره مقـارن گـردد و اسـهال                        

اگر مادي باشد و ماده ردي بود واجب عضوي كه از سوءمزاج باشد تعديل به ضد آن نمايند اگر سوءمزاج ساذج بود و            

نيست كه به قبض مشغول شوند مگر هنگام ضعف مفرط و گويند كه افضل اغذية مسهولين برنج است و لحـوم ردي                    

نويسد كه خوردن سفرجل قبل از غذا و كذا شرب كافور و              مي اند سويدي   است و استعمال ظروف مسي نيز منع كرده       

 كذا اكل و شرب مصطكي و كذا شرب تخم عناب باريك سوده بريان كـرده و كـذا                   كذا ريباس و كذا شرب طباشير و      

شود بر مسهول هر واحد در حبس شكم مجرب من اسـت و              شرب يا تعليق سنگي كه گاهي در بطون او راه يافته مي           

مـروق  شرب زرشك مع تخم سوده و كذا شرب نقيع اشنه يا جرم آن و كذا عصارة اذناب خيل يا برگ آن و كـذا آب                         

بارتنگ و كذا طبيخ دارشيشعان و كذا زرورد به اقماع آن و كذا تخم سيسبان و كذا نان جـاورس و كـذا اكـل جمـاز                

نخل و كذا جوزبوا و كذا گل عليق و ثمر آن و شرب طبيخ برگ اطراف نرم آن و جميع اجزاي آن و كذا زيتون سـبز                           

خوردن و كذا جميع انواع حرشف يا گل و به شراب قابض            خام و يا از آب و نمك شسته و سه روز در سركه تر كرده                

و كذا حشيش خرفه در قرن بريان كرده خوردن و كذ لحية صلب ميسر باريك سوده و كذا خوردن قطا بريان و كـذا                        

تيهو بريان و كذا خوردن به و نوشيدن شراب اسود عقب آن و يا بريان خوردن و عصارة به بر سر ضماد كردن و كـذا                          

خ بيخ بنطافلن و كذا استخوان ران نر گاؤ سوخته و كذا شرب دو درم برگ جميز و كذا سويق دقن و كـذا                        شرب طبي 

برشت و كذا خون بز منجمد بريان كرده و كذا جگر بز بريان و كـذا بـرگ قـضاب و                      مغرة عراقي دو درم در بيضه نيم      

و كذا به سرو كذا سويق غبيرا و اكل         اغصان آن خوردن و بعد آن شراب قابض نوشيدن و كذا خوردن خرنوب خشك               

اآلس و كذا دوغ گاؤ از آهن يا سنگريزه داغ كرده و كذا طبيخ عـدس مقـشر و                     غبيرا و كذا  كمثري و كذا سويق حب        
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كذا اكل بلوط و كذا شرب طبيخ جفت بلوط به اقماع آن و كذا عصارة تازة غوره و كذا خوردن نبـق يـا سـويق آن و                            

بلـوط   الغراب و كذا خوردن زعرور سفيد و كذا شاه  صمغ خطمي و  كذا شرب طبيخ بيخ رجلكذا ملح به شراب و كذا 

و كذا برگ سنط و كذا اقاقيا و كذا طلع نخل و كذا ثمر بنج و كذا كروياي بريان و كذا ميعة سائله و كذا سنبل رومي 

خـشك بريـان سـه درم و كـذا          و كذا ثيل و كذا كاشم و كذا لحم خرگوش و كذا تخم حماض بريان و كـذا گـشنيز                     

الرمان و كذا تخم انبرباريس باريك سائيده و كذا خوردن گل سفرجل و كذا بادام غيرمقشر بريان و كذا سـماق                       اقماع

بريان سوده مع مغز بادام غيرمقشر بريان خوردن و كذا سويق سماق و ضماد سماق بر شكم و كذا شرب كبابه و كذا                       

 گـل د و كذا اطراثيث در شير بز جوشانيده و يا تنها و يا ضماد آن بـر نـاف و كـذا                       پوست باريك كه برمغز فندق باش     

عوسج يا عصارة برگ و اطراف نرم آن و كذا زرنب و كذا هرطمان و كذا تخم نيلـوفر اصـفر و يـا بـيخ او و كـذا تـوت          

 كذا خمير آرد گندم در شامي خام سرخ مطبوخ و كذا زرنباد و كذا صمغ عربي بريان و كذا جعده قنا و كذا شفتين و              

آب حل كرد و صاف نموده نوشيدن و كذا اكل خرنوب نبطي و كذا تخم فصفصه و كذا تخم شاهسفرم بريـان و كـذا                         

انيسون بريان و كذا سمار يعني ثمر اثل به شراب ممزوج و كذا برنج جيدالطبخ كه بر آن سماق پاشيده باشند و كذا                       

كهنه و كذا بيخ باداورد و كذا ثمر شـكاعا كـه آن قـرطم بـري اسـت و كـذا                      خوردن تخم آراك و كذا الدن به شراب         

التيس يا گل آن و كذا تعليق زمرد بر انسان و كذا              بسباسه و كذا شرب برگ ميسرخشك به آب بارد و كذا برگ لحية            

  طبيخ پوست و تخم خشخاش و كذا طبيخ قرظ و كذا جفت بلوط هر واحد حابس طبع است

 عالج اسهال غذائي

تدبيري كه در فساد هضم و تخمه گذشت به كار برند و غذا به قدر هضم خورند و موافق مزاج اختيار كنند و به غيـر                          

االستحاله و تقويت معده و امعا به جوارشات مقويه مثل سفرجلي نمايند و اصالح حـال                  ترتيب به تقديم قابض وسريع    

الطبع بود و با وي غثيان و          اسهال كه از خوردن طعامي مكروه      آنها از ضرري كه به آنها عارض شده باشد كنند و ايضاً           

بيقراري و كثرت تشنگي با گرمي تمام بدن و خروج بول گرم بدبو باشد اول به مقيئات مناسبه قي كنند چنانچه اگر                      

نمـك  گرم بـا     در مزاج حرارت بود پس به سكنجبين ساده و گالب گرم و يا آب سرمق با سكنجبين و يا تنها آب نيم                     
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طعام نوشانند و به فاصله دوسه گهري جوارش عود ترش نه ماشه با گالب هفت توله بدهند و اگـر در مـزاج سـردي                         

باشد پس به طبخ شبت و ترب و شلجم و كنكرزد و افسنتين و سكنجبين عسلي و يا جوزالقي سـه ماشـه در عـسل                          

ه ماشه و االيچي كالن پنج عدد و زيرة سياه و يك توله بدهند بعده جوارش مصطكي مركب نه ماشه با شيره باديان ن 

انيسون هر يك چهار ماشه نبات سه توله و يا جوارش عود شيرين نه ماشه با گالب قرنفلي چار تولـه و يـا مـصطكي                          

سه ماشه در مرباي آمله يك عدد سرشته گالب دو آتشه پنج توله بدهند و تمام روز غذا ندهند و وقـت شـام انـدك                          

فرمايد كه عالج معلوم بـراي       د و باالي آن باديان نه ماشه دانه قاقله كبار سه ماشه بخايند شيخ مي              شورباي مرغ دهن  

آن اين است كه منع نكنند از انحدار آن تا آنكه هيضه قوي مفرط حادث نگردد و اما اگر از كثرت غذا باشـد تقليـل                          

وب قابضه تناول كنند و اگر ضعف پيدا كنـد          آن كنند و بعد آن گرسنگي اختيار نمايند و چون منحدر گردد بعض رب             

الرمان بخورند و اگر ضعف در معده بدانچه از اكثار اتفاق افتد احساس نمايند و آنچه از                   جوارش خوزي يا سفوف حب    

قراقر و نفخ حادث شود بر آن داللت كند بگيرند گلنار و كندر و نانخواه مساوي و به مويز مع تخم كوفته بـسرشند و                         

قدار جوزه بخورند و ايضاً دواي وج و كزمازج كه در قرابادين مذكور است بدهند و اما اگـر از فـساد اغذيـه                        هر صبح م  

نفسه و وقت آن و به سبب كيفيات رديه در آن با سرعت استحالة او در آن باشد بايد كـه بعـد انـدفاع آن اغذيـه                             في

 و برودت بدانچه معلوم است از جوارشات قابضه بارده          الكيموس قابضه تناول نمايند و معالجه اثر باقي از حرارت          حسن

و حاره كنند و اگر سبب لزوجت و زلق آن باشد آن را ترك نمايند و به سوي آنكه در آن با خفـت قـبض بـود ميـل                              

كنند و اما برد آن و حر آن پس به حسب واجب آن اختيار نمايند و اگر سبب تقديم مزلق باشد قابض را مقدم كنند                         

الهضم باشد تغيير تدبير نمايند و طباشير به بعض ربوب بخورند تا اصالح معده از اثر ضرر آن     بب تاخير سريع  و اگر س  

كند و اگر به ندرت برودت پيدا كند به سبب حموضت طعـام در               و تغير آن نمايند كه آن در اكثر سخونت حادث مي          

 اگر سبب قلت طعام يا لطافت جوهر او باشد بعد           بعض احوال مثل اين تدبير طباشير به جوارش خوزي تناول كنند و           

آن به لحوم غليظة مصوصات و قرائص و مخلالت و از ماهي ممقور و مانند آن به قدري كه تعديل نمايد غذا سازند و                        

اگر مع ذلك خوف ضعف هضم باشد آن را مبرز كنند جرجاني گويد كه عالج اسهالي كه از خوردن طعام بسيار افتد                      
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الهضم فرمايند    احب هيضه كنند و يك شبانه روز گرسنه دارند و غذا اندك دهند و اغذيه سبك و سريع                 چون عالج ص  

و معده را قوت دهند به ادويه كه موافق مزاج بود اگر مزاج گرم باشد گلقند با قرص طباشير سرشته دهند و سـفوف                        

 باشد و اگر مزاج سرد بود گلنگبين با مـصطكي و            الرمان و مانند آن به كار برند و طعام سماق و اناردانه مانند آن               حب

عود خام دهند و جوارش كموني و جوارش عود و ترنج مربي و خائيدن مصطكي و علك سودمند بود و طعام كباب و                       

كبوتربچه و گنجشك بريان خورانند و آن را كه اسهال از طعام بد افتد از آن نوع هيچ نخورند و آن عادت بگردانند و                        

اسهال از اغذيه چرب افتد روز ديگر گرسنه مانند و اندكي گل شور بخرند و طعام كم چرب خورنـد و آن را                       آن را كه    

ترتيب خوردن بود آن عادت ببايد گردانيدن و معده را قوت دادن و اضمده مقوي معده كه در عـالج                      كه اسهال از بي   

هـا بعـد از       پيش از طعام غليظ خورنـد و ميـوه         اسهال معدي بيايد به كار برند و ترتيب خوردن آن باشد طعام لطيف            

طعام نخورند و هم او گفته در اسهالي كه سبب آن حركات عنيف بعد طعام بود و غذا غيرمنهضم و فاسد از معده به                        

امعا منحدر گردد تنقية معده به ايارج فيقرا كنند و خواب و سكون و عدم حركت بعـد طعـام اختيـار نماينـد و اگـر                           

  ام وقتي خورد كه به منزل فرود آيدمسافر بود طع

  عالج اسهال هوائي

اگر از تعفن هوا حادث شود آن را اسهال وبائي گويند و قلبي نيز نامند پس بهتر آن است كه تبديل هـوا كننـد اگـر                           

 و  الطـين   ميسر آيد واال تعديل هوا نمايند به نوعي كه بهر اصالح هواي وبائي مقرر است و ترياقات قابضه مثل تريـاق                    

چنين پارچـه در     غيره با مغلظات دادن خيلي مفيد است و پيوسته در آب برف نشانيدن و بر سر ريختن نافع بود هم                   

صندلي كه به گالب و عرق بهار كرنه سوده باشند تر كرده بر يخ سرد ساخته بر همه بدن بپوشانند و چـون خـشك                         

ته بجنبانند و اطراف آن را بـه نـوار محكـم بربندنـد و               شود باز در صندل تر كنند و بادكش نيز از پارچة مذكور ساخ            

چنـين   فادزهر حيواني در دوغ گاؤ در روزي سه چهار بار دادن بسي نافع و خصوصاً به آهن يا سنگ داغ كرده و هـم                       

  غسل كردن و نشستن در دوغ و ديگر تدابير مفرحه به كار بردن و غذا دوغ داغ كرده خوردن نافع

  عالج اسهال دماغي
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 به حسب غلبة خلط تنقية دماغ كنند بعده تقويت دماغ و تبديل مزاج و منع نزالت نمايند چنانچه در بحث زكام              اوالً

و نزله مذكور شد بر پشت خواب نكنند و ايضاً تنقية دماغ به فصد و حجامـت و اسـهال و غراغـر بـه حـسب حـال و                              

در امراض دماغ و جذب ماده به جانـب ديگـر بـه             اصالح مزاج او به شمومات و عطوسات و اضمده و نطوالت مذكوره             

دلك سر بعد حلق راس به خرقة خشنه و تضميد به خردل و نمك بـر آن و دلـك قـدمين و منـع نزلـه بـه شـربت                               

التيس و زعفران در آن آميخته باشند و از لعوقات حابس نزله              خشخاش كه گلنار و كتيرا و صمغ عربي و عصارة لحية          

الـسوس و     النفع است و اقراص كه از گل سرخ و صـمغ و خـشخاش و رب                ر اين باب عظيم   نمايند و معجون هرمس د    

نشاسته و كتيرا و زعفران و كاهو بسازند و اجتناب از خواب بر تكيه بلند نافع بود و در ايـن قـصد حـبس طبيعـت و                            

 آن و منع نزله از انصباب        امر كرده بلكه همگي عنايت به تجفيف دماغ و تنقية          بقراطمنع اسهال زنهار نكنند چنانچه      

مصروف دارند و ايضاً اگر بعد تنقيه اندكي باقي ماند شربت خشخاش دو سه توله و سفوف مقلياثا نه ماشـه بـا عـرق                         

بادرنجبويه هفت توله دهند و ديگر جوارشات قابضه استعمال نمايند و بيمار را تا يكپاس در آفتاب نشانده حلق سـر                     

رة  گاؤ يك حصه تا دو گهري بر سر بمالند و بعد يك ساعت به آب برگ چقندر سـه                     نموده سركه دو حصه و آب زه      

جزو نمك اندراني يك جزو آب شور چهار جزو بشويند بعد از آن نمك طعام در روغن فرفيون آميخته بمالند بـسيار                      

 نزله  و اسهال نزلـي       مرحوم فرموده كه بر تارك سر كلك زده سيماب بر آن مالند كه در منع              شاه ارزاني   نافع است و    

از مجربات است و ايضاً در اسهال دماغي كه آن را نزلي گويند اول وقت صبح به مقيئات بلغم قي فرمايند جهت دفع                       

مادة نزله كه در معده جمع شده باشد دو سه روز متواتر پس تنقية دماغ به حب قوقايا و ايارج كننـد و همـه تـدابير                           

عد از حبس نزله اگر اندكي اسهال باقي ماند جهت منـع آن مغريـات و مزلقـات بـا                    كه در نزله گذشت به عمل آرند ب       

قرص خشخاش استعمال نمايند و اين دوا دهند كه بسيار مفيد و مجرب است نانخواه پنج ماشه پوست هليلـة زرد و                      

سـنگ يـك   زنجبيل هر يك سه ماشه آملة منقي هفت ماشه شب درعرق باديان خيسانيده صبح شيره برآورده نمك           

نيم ماشه حلبه حرف هر يك سه ماشه پاشيده دهند غذا از ردي بيضه و كباب شامي به نان تنوري خورند و اگر بعد                        

تب شطرالغب اسهال نزلي يا خفقان و ضعف و سقوط اشتها عارض شود طباشير الجورد مغسول هر يك يـك ماشـه                      
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طال يك عدد شربت سيب و خشخاش هريـك يـك           جواهر مهره چهار سرخ در جوارش عنبر علويخاني نه ماشه ورق            

نيم توله خارخسك و گاؤزبان هر يك سه توله عنبر چهار توله تخم فرنجمشك سـه ماشـه حـرف دو ماشـه دهنـد و          

وقت شام حب سيماب يك عدد با مطبوخ صمغ عربي كه هر دو نسخه در باب نزله مذكور است بدهنـد و غـذا پـالؤ                          

 عدد فقط با نمك سليماني سه ماشه خورانند و اگر ضعف اعضاي رئيسه باقي               بنوماش وقت شام زردي بيضة مرغ سه      

 در اسهال دماغي كه با ضعف قوي و نزله حار و قلب و دماغ               و بدانكه باشد خميرة  مرواريد و ماءاللحم استعمال كنند         

 نيلوفر گل سرخ عدس آيد عناب گل و جگر حار باشد مغلظات مادة نزله و كاسرحدت آن از اين قسم ادويه به كار مي            

الثعلب و مرخيات قويه مثل بهدانه به شرطي كه ضعف در معده نباشـد                مقشر پوست بيخ كاسني گشنيز خشك عنب      

چنين لعاب اسپغول وليكن در نزله اكثر جوشانده نفع دهد و گاهي در حرارت زائد مفـرط كـه گرمـي                      نيز جائز و هم   

سپغول لعاب ريشة خطمي شيرة گشنيز خشك شيرة تخم كاهو شـيرة            دماغ به غايت مرتبه باشد لعاب بهدانه لعاب ا        

عناب شيرة تخم خرفه شيرة تخم خشخاش و غيره و گاهي طبيخ ختمي بهدانه عناب كوكنار جوشانيده دهند و بـه                     

جهت اصالح شكم حار و غيره عناب پنج دانه گشنيز خشك گل سرخ هر يك چهار ماشه تخم كاسـني شـش ماشـه       

اآلس دو توله داخل كرده دهند و گاهي شيرجات سابقه بيفزايند با طبـيخ و چهـار                   ه يا شربت حب   جوشانيده شربت ب  

تخم داخل كرده و كتيرا صمغ عربي طباشير سوده پاشيده بدهند و اگر با نزله خون و ريـاح سـوداوي هـم آميختـه                         

اي ه  و دياقوذا حب جدوار قهوهباشد باديان شاهتره در طبيخ داخل سازند و شربت خشخاش با عرق باديان انفع است

النزله معجون سعال برشعثا حب مصطكي و غيره خوردن مبـرود را              نزله و سرفه جوارش جالينوس حب اذاراقي ترياق       

اآلس گلنار بزرالبنج كافور  نافع و ادوية مفردة مشتركه در نزله و اسهال حار مثل تخم خشخاش پوست خشخاش حب         

التيس صمغ عربي كتيرا است و ادوية مفرده براي مبرودين عـود صـليب                رخ لحية زعفران اقاقيا گشنيز خشك گل س     

الطيب است و انوشدارو ساده بـا         اسطوخودوس مرمكي زعفران زنجبيل افيون االيچي عاقرقرحا دارچيني قرنفل سنبل         

يـد دوسـتي    گو  اطبا محمد زكريـا مـي      عرقيات و شربت بزوري و ضماد خردل معمول در شقيقه نيز مفيد است اقوال             

داشتم كه مدتي از رنج اسهال با من شكايت كردي هر چند كه عالج او كردم سودي نداشـت تـا آنكـه روزي اتفـاق                          
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خواب با هم يك جا افتاد چون از خواب بيدار شد ديدم دو سه دفعه پي هم به قضاي حاجت رفـت و بعـد از آن آرام                  

ريـزد و چـون بيـدار        اده حار از دماغ وي بـه معـده همـي          گرفت و در بيداري پيوسته آب دهن انداختي دانستم كه م          

برآيد پس تدبير نزله كردم و سر او را بـه ادويـة حـاره چـون جندبيدسـتر و                      شود همان مواد به تبزق از دهان مي         مي

فرمايد واجب است كه صاحب او البته بر قفا خواب نكند و چـون از                مي فرفيون و خردل ضماد نمودم شفا يافت شيخ       

يدار شود بايد كه مخرج خلط منصب به سوي معده از سر فاعل اسهال را استعمال نمايند و آنچه در باب نزله            خواب ب 

از تراشيدن موي سر و ماليدن او به اشياي خشنه از كمادات سر و استعمال ادوية محمره و كاويه بـر آن و از تقويـت     

ه داغ افتد و واجب نيست كه به حبس او از معده بـه              آن و اصالح مزاج آن مذكور شد به عمل آرند و گاهي احتياج ب             

ادوية قابضه مشغول شوند كه خطر او بزرگ گردد بلكه واجب است كه اخراج نمايند آنچه از آن مجتمع گـردد فـوق                       

معده و به قي و آنچه نازل شود از طريق امعا و اگرچه به حقنه باشد و آنچه نازل شود از آن به سـوي شـكم حـبس                             

 چيزي كه قبض كنند و در شكم محتبس شود بلكه به مثل چيزي كه حبس شود بدان از صدر آنچـه در                       كنند نه به  

كامـل   باب آن مذكور شد و بدانچه در باب عالج نزله از جسم اسباب موجب نزله و اصالح آن تعريف نموديم صاحب                    

ست كه قصد حبس طبيعـت نكننـد        گويد كه هرگاه از انصباب فضالت دماغي به جانب معده و امعا باشد سزاوار آن ا               

بلكه قصد منع سيالن نزله از دماغ و تنقيه و تجفيف فضالت نمايند و اين چنان باشد كه نظر كنند اگر انصباب ايـن                        

كننـد اسـتعمال     فضول به سبب سخونت دماغ بود اضمدة مبردة مقويه كه در اصحاب صـداع حـادث از حـرارت مـي                    

ل سرخ و اقاقيا و پوست خشخاش و شياف ماميثا و حـضض و گـل قيموليـا                  نمايند مثل ضماد مركب از صندلين و گ       

كوفته بيخته به گالب و آب كاهو و آب طلع و آب بقله آميخته و غرغره به گشنيز و گالب و آب انار كنند و بايد كـه                            

 قوي يابند   استعمال اين بعد استفراغ بدن به فصد و حجامت تارك سر و پيشاني كنند اگر عالمات غلبة خون و قوت                   

و اگر ماده منصب از دماغ صفراوي باشد بايد كه تنقية دماغ به نقوع صبر و هليله و افسنتين كنند يا به حب صبر كه 

در آن هليلة زرد و گل سرخ و صبر باشد و غذاي ايشان به سماقيه و زرشكيه و تفاحيه و حصرميه به تيهو يـا چـوزة                           

 باشد مزوره به بعض اين اشيا دهنـد و اگـر مـاده حـادة لذاعـه بـود شـربت                      مرغ يا دراج بود اگر تب نباشد و اگر تب         
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خشخاش و لعوق آن دياقوذاي معمول به شب و مازو و گلنار و عصارة لحيةالتيس و سماق و اقاقيه كه در باب سـعال      

عفـران  الـسوس جوشـانيده انـدك ز       نزلي گفتيم بدهند و غرغره به آبي كه اندر آن عدس و گل سرخ و گشنيز و اصل                 

حل كرده باشند بايد كرد و يا به گالب و سركه و آب بارتنگ و آب خرفه و آس و آب طلع غرغره نماينـد و تـضميد                            

اند بگيرند و شموم صندل خوشبو بارد ببوينـد           سر به ضماد مذكور كنند و بخار سركه كه اندر آن سنگريزه گرم كرده             

و به سوي طبيعت اوست بعد از آن سفوفات حابسه استعمال نمايند كه اين همه از مقويات دماغ بر قبول غذا و امالة ا

الرمان و سفوفي كه در آن تخم مويز و پوست سيب و به افتد و خوردن بلوط و مانند آن كه اين                        به منزلة سفوف حب   

 به ادويـه    همه از آن جمله است كه حبس مواد و منع آن از انصباب نمايد و اگر مادة بلغمي باشد تنقية دماغ از بلغم                      

كه در آن هليلة كابلي و صبر و گل سرخ و مصطكي افتد يا به حب افاويه نمايند و به سعوطي كه در آن صبر و مر و                            

حضض و جندبيدستر و زعفران بود تسعيط كنند و از كندش و جندبيدستر عطوس سازند و به ماءالعسل كـه در آن                      

الملك و برنجاسف     ه نمايند و به آبي كه اندر آن بابونه و اكليل          زعفران و سنبل و كبابه و سك داخل كرده باشند غرغر          

و مرزنجوش و مانند آن جوشانيده باشند بر سر نطول كنند پس سفوفات حابس ذرب بلغمي بدهند و از اغذية بـاردة                      

خـواب  غليظه اجتناب نمايند تا آنكه عليل شفا يابد ايالقي گويد كه صاحب اين مرض را هر صباح بعد برخاسـتن از                      

امر بقي نمايند تا خلطي كه از سر به معده نازل شده باشد براندازد و بر پشت خواب نكننـد و سـاده پـست دارنـد و                            

تدبير منع نزله و تقويت دماغ كنند و ادويه قابض مانع اسهال جائز نبود ليكن مادة كـه در فـم معـده باشـد بـه قـي                             

 مزلق دفع كنند و تدبير منع نزله به چيزهاي بوئيدني بود و بـه               برآرند و آنچه در قعر معده نازل شده باشد به چيزي          

غرغره و به شانه كردن و سر خاريدن و به خرقة درشت ماليدن و عطسه آوردن و اضمدة مقوي دماغ بر سر نهـادن و                         

رج فيقرا و   اطراف را ماليدن و اين همه بعد تنقية بدن به استفراغ كه واجب بود بايد كرد و استفراغ به حب صبر و ايا                      

حب قوقايا و مانند آن بايد كرد و بعد استفراغ غرغره كنند و غرغرة عدس و غيره كه در قول صاحب كامل گذشت به     

اضافه سكنجبين ساده استعمال نمايند و اگر سنبل به آب بارتنگ و آب برگ خرفـه و آب عـدس و گـالب آميختـه                         

و شربت خشخاش دو ملعقه وقت خواب خوردن منع نزله كند           غرغره كنند در منع نزله و تقويت دماغ خاصيتي دارد           
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التيس وگلنـار و كتيـرا و         و اگر در يك رطل شربت خشخاش پيش از آنكه از آتش بردارند اقاقيا و سماق عصارة لحية                 

زعفران هر يك چهار دانگ سوده بياميزند صواب باشد و اين قرص خشخاش در منع نزله نافع است گل سرخ صـمغ                      

السوس نشاسته كتيرا هـر يـك دو درم زعفـران           ك چهار درم خشخاش سفيد و سياه هر يك سه درم رب           عربي هر ي  

نيم درم شربتي دو درم وقت خواب و اين ضماد نيز صاحب دماغ گرم را سود دارد صندل سرخ فوفـل اقاقيـا شـياف                         

ه سرشته ضماد كننـد و      ماميثا قيموليا گل ارمني عدس مقشر زعفران حضض مساوي به آب بارتنگ و آب برگ خرف               

بوئيدن سركه دماغ را قوت دهد و خوردن آن دماغ را ضعيف كند و نوشيدن آب سرد بر تـشنگي صـادق بـه مقـدار                          

معتدل دماغ حار را تقويت نمايد و بسيار خوردن ضعيف كند و صاحب دماغ بارد را به معالجـه سـبات و ليثـرغس و                         

رة گاؤ حل كرده بر سر طال كنند و بعد آن بـه آب افـشردة چغنـدر و                   صداع بارد عالج كنند و قيموليا به سركه و زه         

ها از اعلي به اسفل به روغـن        نمك بشويند و به كندر و قسط و الدن تبخير كنند و  شونيز بريان كرده ببويند و ساق                  

طبيـب نظـر    الملك گرم بشويند طبري گويد كه عالج اين علت آن است كه               و نمك بمالند و به طبيخ بابونه و اكليل        

كند به قوت مريض و سن و مزاج او پس اگر احتمال استفراغ كند اول به حقنه لينه تنقيه كنند و اصالح غذا نمايند                        

بعد تنقية سر به حب ايارج و حب صبر كنند و استفراغ به ادويه مقابل خلط مؤدي باشد و بعد تنقية بدن و سر امـر                          

 به دست در بعض اوقات نمايند و اگر مزاج مريض رطب باشد تضميد              به غرغره در اوقات و دلك سر به خرقة خشن و          

تارك سر او به اين ضماد نمايند خردل سياه باريك سائيده سه درم مر و صبر و حضض هر واحد يك درم مـصطكي                        

دو ثلث درم برگ غار مدقوق دو درم همه را سائيده اندك سركه و اندك آب گـشنيز و قـدري گـالب آميزنـد بعـده                           

الملـك و ماننـد آن جوشـانيده           نمايند و امر به انكباب كنند بر آبي كه در آن حشايش مثل بابونـه و اكليـل                  تعطيس

باشند و چون غرغره و عطسه و دلك سر كردند امر به افشاندن بيني مدام نمايند و ضماد مذكور به عمل آرند و غـذا                         

ت ضعيف باشد غذاي او تيهو بريان و زردي بيـضه           مزورات معمول به سركه و شكر دهند اگر قوت صالح بود و اگر قو             

برشت سازند و از جميع اطعمه مبخره و غليظه منع كنند كه مريض از اين طريق به سرعت شـفا يابـد و امـر بـه                   نيم

گرم بر سر ريزند و دائـم بينـي          رياضت اندك نمايد و عقب آن تشنگي اختيار كنند و در حمام داخل شوند و آب نيم                
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گر هزال و نحول جسم عارض شود از آن خوف نكنند كه بعد معرفت علت و معالجة  آن به سرعت راجع                      بيفشارند و ا  

گردد و چون قيام منقطع شود و مزة دهن به حال آيد بر زوال علت داللت كند و امـر بـه اسـتعمال                          به حال خود مي   

ن ترطيب بدن درد لحم او كند و اگر         آبزن و تمريخ بدن به روغن بنفشه و روغن خالف قبل دخول آبزن نمايند كه اي               

خلط سوداوي باشد تنقية بدن به مطبوخ افتيمون و تنقية سر به حب ايارج و حب صبر نمايند و لـزوم هليلـة مربـي                         

كنند و دلك راس و تضميد او به نحوي كه مذكور شد بايد كرد و اگر خلط رطوبي بود استفراغ بـدن بـه ايـن حـب                            

السوس دو دانـگ پوسـته هليلـة كـابلي پـنج درم               ريقون و تربد هر واحد يك درم رب       كنند گل سرخ و افسنتين و غا      

ها سازند و در سايه خشك كرده دودرم تـا سـه درم             ايارج فيقرا دو درم همه را سائيده به آب برگ ترنج سرشته حب            

ر و تـضميد آن بـه       بخورند اگر قوت متحمل باشد دو سه شربت اين تناول نمايند و غذا اشياي ناشفه دهند و دلك س                  

دستور استعمال كنند و اگر خلط دموي باشد انفع اشيا براي او فصد است و اصالح غذا و هر گـاه ايـن علـت دشـوار                           

گردد از شهري كه در آن مريض باشد به سوي بلدي كه هواي او مضاد هواي آن شهر باشد نقل كنند و امر بـه ورود                          

ها بر سر مفيد و اگر آنچه به         و كذا نطروني و بورقي و ريختن آب اين         در آب چشمة كبري نمايند  و آب آن بياشامند         

وي سينه نازل شود بسيار و عسر باشد امر به شرب طبيخ زوفا و حريره معمول به آب سبوس نمايند و از تنقية صدر                        

 سـه درم آملـه دو       او البته غافل نشوند و ابوماهر صاحب اين مرض را سفوف بليله هليلة كابلي و سياه و زرد هر واحد                   

درم ساذج هندي دو نيم درم افسنتين رومي دو درم ايارج فيقرا سه درم قرص ورد پنج درم همـه را كوفتـه بيختـه                         

داد و هر روز امر به ريختن آبي كه در آن حشايش مذكوره مـع               مثل آن طبرزد آميخته هر صباح بر نهار يك درم مي          

و اگر طبيعت قبض گردد و صداع ظاهر شود امر بـه تنـاول حـب                نمود    كف سبوس و كف نمك جوشانيده باشند مي       

اياج يا حب صبر و  به حقنة لينه كنند و عطسه آورند و امر به افشاندن بيني مدام كنند تا قيام او عود كنند پس اگر                           

ك و  قيام منقطع شود و صداع ظاهر نگردد بدانند كه مريض شفا يافت و الزام اغذيه محموده مثـل لحـم تيهـو و كبـ                        

دراج و تدرج نمايند و مدام ارائح طيبه ببويند و تبخير به عود هندي كنند و شراب خوشبو عقب طعام اندك بخورند                      

كنند صاحب اين علت را به حلق راس از نوره و بعده دلك و ريختن آب حـشايش بـر سـر خجنـدي                        و گاهي امر مي   
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 مصابرت بر عطش نمايند و خواب روز خصوصاً در شتا           گويد كه بعد تنقية دماغ غراغر مذكور در امراض دماغ كنند و           

كند اسهال دماغي را حلق سر و دلك او به خرقة خشن و غسل او به صابون و بـورق                     مورث نزله است و آنچه نفع مي      

است و اگر دماغ حار باشد شربت خشخاش و اين لعوق آن نافع است بگيرند خشخاش نيم من و كوفته در پنج رطل                       

روز تر كنند و به آتش مالئم بجوشانند تا نصف آب بماند ماليده صاف نموده نيم من شـكر طبـرزد يـا         آب يك شبانه    

عسل و يك رطل ميفختج داخل كرده به قوام آرند و پنج درم كتيرا سوده اضافه نموده خوب ممزوج سازند و كذلك                      

  لعوق به آن مفيد

  عالج اسهال معدي بارد رطوبي و بلغمي

رش عود و مانند آن همراه شيرة باديان بريان و شيرة زيرة سياه بريان وشـيرة دانـة هيـل در                     جوارش مصطكي و جوا   

الطيب و عود و پوسـت تـرنج          برآورد و رب به شيرين داخل كرده بارتنگ پاشيده بخورند و مصطلكي و سنبل              عرقيات  

اگر از اين تدبير فائده نشود و       در سركه و گالب سائيده بر شكم ضماد كنند و ماليدن روغن مصطكي هم مفيد بود و                  

غثيان و كثرت لعاب دهن نيز باشد قي نمايند و بعد از نضج به سهل بلغم تنقيه كنند و پوست سنگدان مرغ و قرنفل 

چنين سه روز استعمال نمايند كـه در ايـن بـاب مجرتـب اسـت و اگـر                    هر واحد يك توله كوفته بيخته بخورند و هم        

شد همان خوراك يك روزه سه روز بدهند و تا نه روز اسـتعمال نماينـد و انوشـداروي                   مريض متحمل اين قدر دوا نبا     

الذرب و جوارش آمله لولوي و جوارش زنجبيل و جوارش قابـضه و               قابض و جدواري و لولوي و بنادق كندري و ترياق         

و سـفوف  جوارش عنبر و حب اذاراقي و حب جـدوار و خميـرة آملـه و سـفوف ارسـطاطاليس و سـفوف شـاهجهاني                      

سنگدانه و سفوف شيرين و سفوف قنب و سفوف الئي چورن و سفوف گل و سفوف يهـودي و عـرق آسـو و معجـون                 

علي بر معجون مخلصة كهنه مداومت كنند كـه         حكيم سنگدان و مفرح قابض همه در اين باب مجرب است و به قول            

بود نجاح يافتند و تخم خردل سـفيد تخـم          از آن انفع دوائي ديده نشد و چند كس كه مرض آنها به شدت انجاميده                

ترتيزك تخم ريحان اسپغول تخم مرو بارتنگ تخم خشخاش سفيد هر يك دو درم همه را بريـان كننـد و مـصطكي                       

هاي اول ناكوفته آميزند و هر      الزريره انيسون هريك سه درم باديان دو درم اين اجزا را كوفته با تخم              سعد كوفي قصب  
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 انطـاكي المعده و امعا و رخاوت معده را نافع است و به قول               و مثقال تناول كنند كه ذرب و زلق       روز از يك مثقال تا د     

اآلس و قوقايا نافع است و تريـاق اربعـه و             در اين نوع خوردن قوابض و آنچه جالي رطوبات كند مثل پنجنوش و حب             

 سقوط آن خاصيت عظيم است و اگر         گفته كه ترياق كبير را در انعاش قوت ماسكه بعد          جالينوسآب آهن به دستور     

ميسر نشود ترياق اربعه به كار برند و استعمال جوارش خرنـوب و جـوارش كنـدر و اجتنـاب از آب گـرم و اسـتفاف                           

هاي نيك بريان مثل سويق كنار و برنج و زعرور نافع رطوبـت لـزج اسـت و در بـرودت و رطوبـت سـاذج بهـر                            سويق

اويقون و جوارش عود شيرين و آنچه در عالج امراض معده از سوءمزاج  بارد     تسخين و تجفيف كموني و فالفلي و فند       

  رطب گذشت نافع بود و در صورت اجتماع بلغم كثير در معده بعد قي جوارشات جامع ادويـه قابـضه و حـاده مفيـد                        

د از آن   است و عمده تدبير در اين مرض اين است كه  تقليل غذا نمايند تا به مقداري كـه نيـك هـضم گـردد و بعـ                           

ذكـر بعـض     شـود گردد و فائده معتدبه از آنها مترتب نمـي         اندك اندك بيفزايند واال نفع ادويه نافعه كمتر مشهود مي         

ادوية مفرده و مركبة يونانيه كه در اين نوع ذرب به كار آيد شرب قرفةالدارچيني و كذا كندر و قشار آن و كذا فاوانيا                        

سفيد يك مثقال و كذا طاليسفر و كذا كهربا و كذا پيه چـرز كوفتـه انـدك                  به شراب كهنه و كذا شاخ گوزن سوخته         

ها مثل نخود ساخته هـر روز پـنج حـب از آن ايـام متـوالي خـوردن و كـذا شـرب         الطيب آميخته حب نمك و سنبل  

پنيرماية اسب ماده و كذا تنقل عود يا بسباسه يا كباش قرنفل بعد شراب و كذا پوست سنگدانة مـرغ خـشك كـرده                        

ام دوائـي را   گويد كه من آزموده سائيده به قدر دو درم به رب به يا رب آس خوردن هر واحد نافع است و محمدزكريا             

كند حتي آنكه بسا باشد كه به قولنج مؤدي گردد و           چون سحر است و هرگز تخلف نمي       كه در حبس قي و اسهال هم      

ئده نكند دو دانگ بايد داد واال تا نـيم درم بـه تـدريج                است اول به وزن يك دانگ بدهند اگر فا          آن پنيرماية خرگوش  

بايد رسانيد و خوردن گلقند مقوي معده و امعا و قابض شكم و هاضم و دافـع رطوبـات غيرمنهـضه اسـت و جـرم او                           

علي اگر اسهال تا     نمايد و به قول حكيم      ارضيت دارد دابغ عضوست به خالف گالب يا گلقند ماليده كه لينت شكم مي             

ل طول كند و به ذرب انجامد و هر روز زياده از ده بار اطالق گردد و اطبا همـه مـأيوس شـوند هـر روز يـك                             يك سا 

دانگ بلكه كمتر ترياق فاروق كهنه با گالب دهند كه روز اول فائده ظاهر شود و در چند روز يك مثقال بخورانند به                       
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ق كاسني جهت تسكين عطش دهند و در اين         همين يك مثقال صحت يابد غذا آب جو با مرغ و عرق بيدمشك و عر              

االمعا و دافع سوء هـضم        نافع اسهال معدي و معوي و زلق       قابض باب قيصوم جوشيده نيز به غايت نافع است انوشدارو        

و معمول سعد كوفي دو نيم توله پوست بيرون پسته زرشك اسارون صندل سفيد به گالب سوده تخم خرفـة مقـشر                      

طباشير قرنفل هر واحد يك نيم توله گل سرخ و مصطكي هر يك سـه تولـه دارچينـي                   گاؤزبان گشنيز خشك مقشر     

الطيب زرنب قاقله صغار اشنه مشك خالص زعفران عنبر اشهب گلنار فارسي اقاقيا هر يـك يـك تولـه صـدف                        سنبل

ي سوخته ساذج هندي بسد فرنجمشك رال مغز هيل صمغ عربي نشاسته تخم مويز هر يك يك نيم توله آملـة منقـ                     

چهل توله جوزبوا بسباسه هر يك دو ماشه قاقله كبار سه ماشه عسل سفيد نيم آثار گالب خوشبو يك شيـشه نبـات                     

 است مازو سبز يك درم كندر كزمازج هـر يـك            كندري كه در ذرب و اسهال اطفال معمول        سفيد يك نيم آثار بنادق    

جهت ذرب و ضعف امعا و تقويـت        الذرب    ترياقزند  اآلس ده درم كوفته بيخته بنادق سا        پنج درم افيون چهار درم حب     

اعضاي رئيسه مجرب مرواريد ناسفته مرجان كهربا عقيق يشب برادة عـاج طباشـير طراثيـث گـشنيز خـشك بريـان                      

صندل سفيد بهمنين و فوفل سعد زيرة كرماني مدبر مصطكي كرويا مازو سبز گل ارمني شادنج عدسي صمغ عربـي                    

 عذبه تخم عناب بريان پوست بيرون پسته تخم مويز هر يك سـه درم ورق نقـره يـك                    اآلس  آرد كنار آرد سنجد حب    

درم تخم خرفه بريان تخم خشخاش سفيد تخم انگور بزرگ هر يك پنج درم عود خام بزرالبنج هـر يـك دو درم رب       

هـت  ج قانـصه  به شيرين رب سيب رب مورد مساوي دو چند يا سه چند همه ادويه كوفته بيخته بـسرشند جـوارش                   

هاي آن پوست اندرون سنگدانة چرز پوست اندرون قانصة خـروس مرواريـد             تر از ديگر نسخه     ضعف معده و ذرب قوي    

ناسفته طباشير از هر يك يك مثقال گل سرخ پودينة خشك پوست بيرون پسته قاقلة صغار و كبار از هر يـك يـك                        

ه هر يك يك درم بسد محرق كهربا فادزهر         اآلس پوست بليلة آمل     نيم مثقال صندلين صعتر گشنيز خشك بريان حب       

معدني جوزبوا بسباسه قرنفل دارچيني سليخه از هر يك نيم درم كوفته بيخته با شربت سيب و شربت بهي سرشـته                     

سازند شربتي دو درم جوارش كندر كه در ذرب رطوبي به كار آيد كندر گلنار هر يك پنج درم فلفـل سـياه                       جوارش  

كـه    انيسون شونيز هر يك يك درم كوفته بيخته با عسل سه چند آميزند جوارش خرنوب               الطيب كاشم   نانخواه سنبل 
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اآلس پوسـت     همين عمل دارد خرنوب نبطي از تخم پاك كرده زيرة سياه در سركه تر كرده بريان نموده سماق حـب                   

رشند جـوارش   كنار بلوط گشنيز بريان مصطكي جمله مساوي گرفته و جريش سائيده به قند و عسل قوام كرده بـس                  

آمله قابض مقوي معده و معمول سعد كوفي پنج درم پوست بيرون پسته اسارون زرشـك گـشنيز گاؤزبـان طباشـير                      

بسباسه هر يك سه درم گل سرخ و مصطكي هريك چهار درم زعفران گلنار بيلگيري دانة هيل تخم مويز دانه قاقلـة                      

نيده صبح جوش داده صاف كرده به سه چند قند به قـوام             كبار هر واحد يك درم آمله نه درم آمله را در گالب خيسا            

اآلس نـانخواه     نافع ضعف معده و جگر دافع اسـهال زرشـك حـب            آرند و ادويه كوفته بيخته بسرشند جوارش زرشك       

زنجبيل پوست بيرون پسته هر يك شش درم مصطكي طباشير هريك سه درم به رب به بسرشند جوارش خوزي به                    

ت اسهال مزمن و تقويت معده و جگر و رفع رطوبات معده و امعـا و قراقـر نـافع و موافـق                       نسخة محمد زكريا كه جه    

االمعا را به غايت مفيد تخم مويز در سركه تر كرده بريان نموده مثل سرمه صاليه كرده سي درم                     امزجة اطفال و زلق   

نـانخواه سـعد كـوفي      اآلس بريان شصت درم خرنـوب نبطـي گلنـاز كزمـازج و جوزبـوا هـر يـك ده درم كنـدر                          حب

الطيب مصطكي هر واحد پنج درم كوفته بيخته با قند مقوم به گـالب دو وزن ادويـه بـسرشند جـوارش ثمـرة                          سنبل

دهند قابض است فلفل دارفلفل زنجبيل دانة قاقلـه صـمغ عربـي              مغيالن كه در اين زمان به جاي جوارش خوزي مي         

تـاليف حكـيم     ام هر يك چهار درم قند پاؤ آثار جوارش عنبـر          بريان سليخته هر يك دو درم كزمازج ثمرة مغيالن خ         

علويخان جهت ضرب غرمن و ضعف بدن مجرب و ممتحن قاقلة صغار قاقلة كبار بسباسه دارچيني هر يك دو مثقال                    

زنجبيل دارفلفل هر يك يك مثقال طباشيرساذج هندي پوست زرد ترنج هر يك يـك نـيم مثقـال مـصطكي عنبـر                       

 قرفه هريك يك مثقال جوزبوا دو نيم مثقال مشك خالص نيم مثقال مرواريد ناسفتة اعلي يك                 اشهب قرنفل زعفران  

مثقال و يك نيم دانگ كوفته بيخته به عسل مصفي يك صد و بيست مثقال بسرشند و در قـاب چينـي نگـاه دارنـد                          

ي كالن هر يـك پـنج       جوارش زنجبيل كه قابض و هاضم است زنجبيل بريان دو درم صمغ عربي مغز هيل دانة االيچ                

درم سليخه دو نيم درم زرنباد يك درم نشاسته بريان بيست درم شكر چهل و پنج مثقال بـه دسـتور مرتـب سـازند                         

حب آملة قابض نافع اسهال معدي و مقوي معده آمله چهار دام در گالب تر نمايند چون نرم شـود                     خوراك دو مثقال  
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ي سائيده آميزند و به قدر كنار صـحرائي حـب بندنـد يـك حـب                 بسايند و چهار ماشه نمك سياه و سه ماشه مصطك         

االمعاء رطوبي جدوار پوست بيرون پسته طباشير هليلة سياه در            صبح و يك شام بخورند حب جدوار نافع ذرب و زلق          

ه روغن زرد بريان صندل به گالب سوده كهربا زيرة مدبر بيلگيري زعفران بزرالبنج هر واحد دو مثقال كوفته بيخته ب                   

ها سازند و به حسب مزاج خورند حب اذراقي نافع از براي ذرب اذراقي را پاره كرده در آب كه دو          قدر فلفل سياه حب   

انگشت باالي آن باشد تر كنند پس بجوشانند كه تمام آب بسوزد و اذاراقي سياه گـردد بعـده بكوبنـد و بـا افيـون و                           

ده حب به قدرخردل بندند شربتي يك حب تا سه حـب و             فلفل سياه و گل ارمني هر يك شش ماشه سحق بليغ نمو           

براي درد گوش به آب برگ تنبول حل كرده بچكانند و براي تب بلغمي بـا شـيرة زيـرة سـفيد بخورنـد و بـراي درد                          

 كه ذرب را نافع طباشير مصطكي هر يك يك ماشه سوده به نوشداروي ساده               دوائيدندان زير دندان دردناك گذارند      

 بخورانند ايضاً شيره باديان بريان چهار ماشه شيرة نانخواه بريان دو ماشه نبات يك نيم توله تخم                  شش ماشه سرشته  

 گلنـار   ايضاًريحان چهار ماشه پاشيده دهند و اگر درد معده هم باشد شيرة زيرة سياه مدبر بريان چهار ماشه افزايند                    

با مويز با دانه سوده بسرشند و نيم توله با عـرق  سه ماشه پوست بيرون پسته نانخواه كندر هر يك شش ماشه كوفته       

باديان بخورند ايضاً اگر با تب باشد باديان االيچي خرد هر يك چهار ماشه زيرة سياه سه ماشه گل سرخ چهار ماشـه                       

السوس گل سرخ هر يك چهار ماشه به          جوشانيده صاف كرده گلقند دو توله داخل نموده بنوشند باز پرسياوشان اصل           

الثعلب ده توله جوشانيده صاف كرده گلقند ايضاً اگر با سقوط اشتها باشد پوست ترنج باديان االيچي سفيد                    بعرق عن 

نانخواه بريان هر يك چهار ماشه جوشانيده نبات يك نيم توله داخل كرده دانة االيچي خرد كنـدر مـصطكي پودينـة        

ز بارتنگ چهار ماشه افزاينـد بـاز چهـار تخـم     خشك پوست ترنج هر يك يك ماشه نبات پنج ماشه خورده بنوشند با           

دهند باز نوشدارو ساده هفت ماشه خورده شيرة باديان بريان چهار ماشه شيرة دانة االيچي كالن سـه ماشـه شـربت                      

بهي دو توله بنوشد باز چهار تخم مسلم شش ماشه نانخواه بريان سوده يك ماشه آميخته سه روز دهند ايضاً اگـر بـا                        

خ شكم باشد مصطكي يك ماشه سوده به جوارش آمله هفت ماشه يا آمله مربي يك عدد سرشته بـه          قصور هضم و نف   

ورق نقره يك عدد پيچيده تناول نمايند بااليش ريشه خطمي شـش ماشـه جوشـانيده تـودري سـفيد چهـار ماشـه                        
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 اگر اسهال با عدم     پاشيده بنوشند دوم روز عود سوده سوم روز درونج عقربي سوده يك ماشه عوض تودري كنند ايضاً                

انهضام طعام و فواق به شدت بود و خلل جگر نيز باشد زهرمهرة مصطكي دانة هيل هر يـك نـيم ماشـه سـائيده در                          

شربت انار آميخته اول بخورند بعده شيرة باديان بريان شيرة دانة هيل شيرة زيرة سياه هر يـك سـه ماشـه در عـرق                         

الطيب مصطكي    ده رب به تخم ريحان بريان داخل كرده بخورند و سنبل          مكوه و كيوره و گالب هر يك سه توله برآور         

پوست ترنج هر يك ماشه در گالب سائيده نيم گرم بر فم معده ضماد نمايند و سفوف لولوي علويخان دهند ايضاً اگر                     

ه در با ضعف بسيار باشد سفوف ارسطاطاليس همراه عرق االيچي دهند باز مرواريد طباشير سوده هر يـك يـك ماشـ     

نوشدارو پنج ماشه آميخته همراه عرق االيچي نيم پاؤ و گالب دو توله بخورند ايضاً اگر در اسهال غـذا غيرمنهـضم و                       

اآلس هر يـك سـه ماشـه در عـرق            رنگارنگ آيد جوارش جالينوس خورده شيرة زيرة سياه شيرة دانة هيل شيرة حب            

 بنوشند ايضاً اگر با مرض بـارد دو سـه اسـهال هـم آيـد                 الثعب برآورده رب به شيرين بارتنگ سه ماشه پاشيده          عنب

دارچيني قرنفل بسباسه هر يك دو ماشه باديان سه ماشه زيرة سياه سه ماشه در عـرق گاؤزبـان جـوش داده صـاف                        

 است مصطكي باديان  كرده نبات داخل نموده بنوشند دوائي كه به جهت ضعف معده و اسهال و سحج و زحير مجرب     

تـر از آن بنـگ مـدبر          م توله بنگ مدبر دو توله كوفته بيخته سه ماشه به آب سرد بدهند ديگر نـافع                بريان هر يك ني   

چهار تانك مصطكي اناردانه كوكنار هيل گشنيز خشك بريان هر يك يك تانك صمغ عربي ربع تانك كوفتـه بيختـه         

ست كه بگيرند برگ قنب چيدة      به آب سرد شبينه به قدر مزاج مريض استعمال نمايد و طريق مدبركردن بنگ اين ا               

قسم اول و به روغن بنفشه يا روغن بادام يا روغن گاؤ چرب نمايند پس شيرة كاه دوب سبز و قدري شيرة نانخواه بـا                        

هم آميخته هر دو شيره در بنگ انداخته به دست بمالند و در سفال نوآب نارسيده بر آتش نرم برشته نماينـد و فـرو                         

 شيرهاي مذكور آميخته بريان كنند همين قسم هفت مرتبه بريان سازند پس به كار برنـد                 دارند و بعد سرد شدن باز     

سفوف ارسطاطاليس كه براي سكندر ساخته بود ذرب و تباهي معده و زردي رو و وسـواس و نـسيان را نـافع بـود و                          

ماند قرفه سـاذج      طعام هضم كند و بوي دهن خوش نمايد و دل را قوت دهد و قوت اين سفوف تا يك سال باقي مي                     

هندي هيل عود اسارون مصطكي هليلة كابلي فرنجمشك نارمشك زيرة سياه دارچيني اشنه فلفل دارفلفل زنجبيـل                 
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قرنفل اناردانه جوزبوا كافور قاقله هر يك دو درم مشك عنبر هر يك يك درم نبات سـفيد شـش وزن ادويـه كوفتـه                         

شاهجهاني كه جهت ضعف معده و اسهال نفـع بـسيار دارد             بيخته سفوف سازند شربت از يك درم تا سه درم سفوف          

الطيب ودع سوخته گلنار فارسي مشك بسد مرجان كهربا گل سـرخ              قرنفل عنبر مصطكي دانة هيل عود غرقي سنبل       

هر يك يك ماشه پوست بيرون پسته مغز بيل طباشير هر يك دو ماشه كوفته بيخته سفوف سـازند خـوراك از يـك                      

 كه اشتها آورد و ذرب را ببرد و رنگ را سرخ كند و تب بلغمي و مركب را هـم نفـع                       وف شيرين سفدرم تا يك مثقال     

رساند و مجرب است قرنفل دانة االيچي خـورد ناكگيـسر مـرچ كنكـول دارچينـي زنجبيـل دارفلفـل نتربـاال خـس                         

نج ماشـه كـافور     الطيب صندل سفيد عود اسارون طباشير كنول گئه زيرة سفيد زيرة سياه تج پترج هريـك پـ                   سنبل

سيني يك ماشه نبات هم وزن ادويه سفوف سازند شربت پنج ماشه به آب سفوف سنگدانه مقـوي معـده نـافع                       بهنيم

اآلس صمغ عربي بريان دانة هيل بريان نشاسته بريان زيرة سياه پوست بيرون پـسته                 ذرب عود مصطكي طباشير حب    

غ پنج درم خوراك دو درم نـوع ديگـر عـود مـصطكي گلنـار                بيلگيري بريان گلنار هر يك دو درم پوست سنگدانة مر         

طباشير تخم مويز تيواج خطائي هريك يك درم آمله مقشر سنگدان مرغ پوست بيرون پـسته مغـز هيـل هريـك دو               

سنگدان معمول و مجرب جهت ضعف معده و ضرب پوست سنگدان خروس طباشـير               درم خوراك به دستور معجون    

قال فقاح اذخر پوست بيرون پسته نانخواه پوست ترنج پوست هليلـة زرد هـر يـك                 هر يك دو مثقال گل سرخ سه مث       

اآلس بريـان هـر يـك دو درم           يك مثقال بهمن سفيد بهمن سرخ صندلين صعتر فارسي گشنيز خـشك بريـان حـب               

كوفته بيخته به شربت فواكه بسرشند قدر خوراك دو درم با گالب و در نسخه حكيم عابد سرهندي پودينـة خـشك                      

شـود و   ض نانخواه است و سنگ يشب سه مثقال نيز داخل است و نوشته كه گاهي عنبر دو درم زياده كـرده مـي                      عو

گردد و در نسخة ديگر وزن قانصه و طباشير هر يك دو نـيم مثقـال                  الحديد و و فوائد عجيب ظاهر مي        قدري از خبث  

ك يك مثقال قرنفل قرفـه هـر يـك دو درم     است و عوض فقاح اذخر نعناع خشك قاقلة صغار و كبار آملة منقي هر ي              

 كه ذرب و خلفه و تهلل نسج  معده را نافع و مفيد ضعف معده پوست سـنگدان                   ديگر نوعداخل است باقي به دستور      

اآلس دانة هيل برشته زيره مدبر گـل سـرخ            مرغ دو مثقال بوداده گشنيز مقشر برشته طباشير صمغ عربي بريان حب           
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نج صندل سوده صعتر فارسي دارچيني سعد كوفي مصطكي عود هـر يـك يـك مثقـال     پوست بيرون پسته پوست تر    

گلنار زعفران نانخواه هر يك يك درم مشك يك ماشه به دستور بسرشند به سه چند قنـد خـوراك دو درم معجـون                        

 كه جهت اسهال معدي و مقوي مجرب است زيرة سياه طباشير هر يك نه ماشه برگ قنب برشته يك توله دانة هيل                     

قاقله كبار مصطكي رومي ثعلب مصري به زرورد پوست بيرون پسته كوكنار هر يك شش ماشه عود قماري سه ماشه                    

 براي اسهال معدي مع غثيـان الزم و سـيالن           معجونكوفته بيخته با مرباي بيلگيري بسرشند و دو نيم ماشه بخورند            

الطيـب پودينـة خـشك عـود غرقـي لـك              بلرطوبت از دهن و تهبج اطراف مجرب است زرشك چهار درم زرنباد سن            

اآلس مصطكي پوست بيرون پسته هر واحد يك درم طباشير گل سرخ هـر يـك دو درم قنـد                      مغسول دانة هيل حب   

سفيد دو چند به دستور معجون سازند ذكر ادوية مفرده و مركبة هنديه مفيد اين نوع اسهال نترباال كه گياهي است                     

ه پاؤ آب بجوشانند كه نيم پاؤ بماند صاف نموده صبح بنوشـند و شـام همـان دواي                آرند دو دام در س      و از گجرات مي   

جوشيده را بار ديگر در يك نيم پاؤ آب بجوشانند كه نيم پاؤ بماند صـاف نمـوده بنوشـند غـذا شـله كهچـري و دال                            

 تـر كـرده      كچله را سه روز در آب      ديگرخشكه در عرصة يك هفته سنگرهني و ضعف معده و پيچ شكم برطرف شود               

پوست بااليش خراشيده دور كرده چوه بكشند و يك سرخ با پان بخورند براي سـنگرهني در بيـاض اسـتاد مرحـوم                       

 كپوكچري شش ماشه با هموزن شكر تري آميخته به آب سرد خوردن مفيد ديگر سـفوف باديـان                   ديگرمفيد نوشته   

خته هفت ماشه خوردن در دفـع اسـهال بلغمـي و            به روغن گاؤ بريان كرده تا سرخ گردد كوفته بيخته شكر تري آمي            

 است ديگر خرمهره در سبوچة خرد گلي نهاده گل حكمت كرده در تنور گرم نهند و           تقويت معده و طرد رياح مجرب     

بعد سرد شدن برآرند چون خاكستر سفيد شود سائيده نگه دارند و مقدار درم با دو درم عسل سرشته و قدري نمك                      

 ايـن شـربت     ديگـر  اسـت     غذا خشكه برنج سائهي با جغرات سازند نافع ذرب يعني سـنگرهني           سنگ آميخته بخورند    

بيلگري نيز قابض مقوي معده است مغز بيلگري نيم پاؤ در يك نيم آثار آب تر ساخته جوش دهند هرگاه نصف بماند 

ا تازة آن در آب شـب تـر          عرق بيلگري كه از مغز خشك ي       ديگربا نيم آثار قند سفيد به قوام آرند شربت حسب مزاج            

 ديگـر كرده صبح عرق كشند قائم مقام عرق بارتنگ بود و مقوي معده نافع اسهال و هم مستعمل در زحير و سـحج                       
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مرباي بيلگري به اصحاب خلط بهترين دواست مقوي قلب و جگر و معده و دافع ضرر باد سموم طريـق  سـاختن آن                        

از درخت جدا كرده باشند و قطعه قطعـه نمـوده از تخـم و لزوجـت                 اين است كه برآرند مغز بيل كه قريب رسيدگي          

صاف كرده در قند سفيد سه برابر به اضافه قدري عرق كيوره بپزند چون مهرا شود فرود آرند و هر قدر كه در لطافت               

تـه  اين تكلف زياده كنند باعث نقصان قوت گردد ديگر سفوف بيلگري كه مغز تازة آن بريان كرده قدري شـكر آميخ                    

يك توله بخورند براي اسهال معدي خيلي مفيد بود ديگر اين حب ذرب نيـز مفيـد اسـت قرنفـل بيلگـري زنجبيـل                         

خرماي بريان مائين خرد مائين كالن جوزبوا هر يك دو ماشه افيون نيم ماشه به آب ادرك كهرل نمـوده و حـب بـه                         

وه سـاذج هنـدي بيلگـري مـوچرس قرنفـل           قدر كنار دشتي بندند و يك حب بخورند ديگر جوزبوا بسباسه گل دهـا             

زنجبيل فلفل دارفلفل گشنيز افيون برابر كوفته بيخته حب بندند و هر روز يك حب تا يك هفته بخورند در اسـهال                       

كهنه و سنگرهني مجرب بعضي اطباست ايضاً براي اسهال معدي و خلفة كهنة افيـون بـرزالبنج دانـة هيـل پوسـت                       

پوست ترنج مغز هستة كنار دشتي مغز هستة انبة كهنه مغز هستة جامن مصطكي              بيرون پسته پوست اندرون پسته      

اآلس بريان نان ميدة بريان بيلگري بريان كوفته بيخته در آب پوست خشخاش حبوب به قدر نخـود                    تخم نيلوفر حب  

بـه قـدر موئهـه    خورند هر دو برابـر سـائيده و    خورده باشند ديگر افيون و چونه كه با برگ پان مي    بسته پنج حب مي   

ها بندند و از يك حب شروع كرده بيافزايد و تا يك ماشه رسانند جهت ذرب دوسـتي آزمـوده اسـت و زحيـر و                          حب

نظير است و به منزلة اكـسير و          سحج را هم مفيد نوشته ايضاً دواءالتوتيا كه براي ذرب و خلفه يعني اسهال معدي بي               

النفع است سنگ بصري ورقي هشت توله اند مجربي به سنت ناميدهبه كرات آزموده است و اين را اهل هندرس مالت

ورق طال دو توله شنگرف يك توله قرنفل فلفل گرد مرواريد ناسفته هر يك چهار توله مسكه يك نيم دام اول سـنگ                       

 شب در   بصري را در آتش زغال سرخ نموده در بول مادة گاؤ نازائيده صد بار گرم كرده سرد نمايند بعده فلفل گرد را                     

آب تر كرده صبح از كرباس بمالند كه پوست سياه او دور شود با همان ادوية سائيده مسكه آميزند بعده در آب ليمو                       

كاغذي يكصد و يك عدد كهرل كرده خشك نموده قرص بندند خوراك تام يك ماشه به كالن و به خرد حسب حال                      

سنگ بصري شـش دام مـسكه يـك نـيم دام گرفتـه بـه                چهار سرخ ياد و سرخ خورانند ديگر اگر فلفل گرد سه دام             
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دستور سنگ بصري را در بول بچة ماده گاؤ و صد بار در آتش سرخ نموده سرد كنند و فلفل به دستور مقشر نمـوده                         

و در آب ليمو همان قدر كهرل كنند و چون به خشكي رسد قرص ساخته به دستور بخورند ني زنافع اسهال معـدي                       

كـه در   دوايـي    سنگ بصري كه در مجربات اكبري و قادري نوشته نيز مفيد ذرب كهنه است                است و دو نسخهء ديگر    

 است خس گجراتي موتهه هندي بيلگـري زنجبيـل           الفعل  هندي دهناپاچك گويند در ذرب و اسهال و پيچش عجيب         

گاه چهار دام   گشنيز خشك نترباال صندل سفيد كئول هر يك سه ماشه در نيم آثار آب خيسانيده صبح بجوشانند هر                 

آب بماند صاف نموده افشرده بنوشند و ثفل آن را باز وقت شام در پاؤ آثار آب جوشانيده صاف نموده بنوشند و چون                       

اصل اين نسخه پنج جزو است يعني موتهه و مغز بيل و زنجبيل و گشنيز و نترباال لهذا به اسم مذكور مسمي گـشته                        

ور يك يك تانك بگيرند و نيمكوب كـرده و سـه حـصه نماينـد و هـر                    نوشته كه هر پنج اجزاي مذك      صاحب قادري و  

صبح يك حصه را در آب بجوشانند چون چهارم حصه بمانـد صـاف كـرده بنوشـند و ادويـة مطبوخـه بـاز آخـر روز                            

جوشانيده بدهند غذا خشكه برنج تنها يا با دال عدس يا دال مونگ بريان و اگر تب نباشد ماست نيز گاه گاه بايد داد                        

مراه طعام و اگر دواي مذكور در سه روز كفايت نكند سه چهار روز ديگر بايد داد و آن جا كه اسهال كهنـه و قـوي                           ه

بود دو هفته بلكه سه هفته بدهند و جهت تب گاؤ داخل نمايند و زنجبيل موقوف دارند و براي اسهال خون و آن جا                        

ه و اندر جو بيفزايند و اين درويش در اسـهال كـه بـا               كه بواسير خوني مركب به اسهال باشد عوض زنجبيل گل دهاو          

حرارت و پيچش بود در مطبوخ مذكور عوض زنجبيل تخم خطمي و خبازي و گلو ضم كـرده و گـاهي طباشـير نيـز        

عالوة اينها نموده و نفع كثير به مشاهده در آمده و جهت سرفه و تب دق نيز مفيد تـام شـده تمـر كالمـه بالجملـه                            

و تبديل اوزان و اجزا نموده استعمال كنند و در مزاج گرم موتهه و زنجبيل موقوف سازند و حكيم                   حسب مزاج تغيير    

كئول اكثر در ذرب و تباهي معده و جز آن اين دوا استعمال نموده و منافع بـسيار                    نويسند كه راقم بي     خان مي   شريف

ان كوكنـار رال مرورپهلـي اسـپغول درسـت          مشاهده كرده فقط ديگر هليلة زنگي بريان تج بيلگري بريان باديان بريـ            

بريان گشنيز بريان جوزبوا سعد هسته انبة كهنه برابر كوفته بيخته دو ماشه صبح و مثل آن شـام خورنـد كـه بـراي                         

چنين موچرس مائين گل دهاوه هر واحد يك درم مصطكي نيم درم بيلگري كوكنار رال  سنگرهني مجرب است و هم
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 اگـر اسـهال     ديگر سفوف سازند و يك درم صبح و يك درم شام خورند غذا دال خشكه                هر يك دو درم كوفته بيخته     

اآلس پوسـت بيـرون پـسته سـعد اجمـود سـليخه               معدي با درد معده و قصور هضم بود مصطكي زرنباد نانخواه حب           

 بيختـه دو    پودينة خشك زنجبيل بريان زيرة سياه مدبر باديان بريان گلنار بيلگري بريان صمغ عربي مساوي كوفتـه                

 كاسني اسپغول رال مغز تخم انبه مغز بيل تخم جامن نمك سونچرناگر موتهه كوكنار سوتهه جمله        ديگردرم بخورند   

 زيـرة   ديگرده دارو را سواي اسپغول كوفته بيخته يك كف نهار به آب سرد بخورند كه براي سنگرهني مجرب نوشته                    

فته بيخته شش ماشه صبح و شش ماشـه شـام بخورنـد اسـهال               سفيد بريان باديان سوتهه بيلگري هر يك يكدرم كو        

 است زنجبيل بيلگـري گـشنيز         اين قرص هندي نيز نافع ذرب      ديگربلغمي را نافع و ضعف معده و زخاوت دافع است           

 مغز هسته انبة كهنـه مغـز هـستة          ديگرخشك رال سفيد كوفته بيخته قرص سازند شربت يك درم به ادوية مناسبه              

لة زرد و روغن گاؤ بريان همه برابر كوفته بيخته قرص سازند و يك مثقال به آب سـرد بخورنـد كـه                       جامن كهنه هلي  

 است نانخواه دانة االيچي كندر موچرس سعد         نافع ذرب و اسهال است ايضاً معجون هستة انبه كه دافع اسهال معدي            

 درم قنـد سـفيد دو چنـد خـوراك دو            بيلگري صمغ عربي بريان گشنيز بريان هر واحد دو درم مغز هستة انبه چهار             

مثقال به شيرة باديان بريان و زيرة سياه بريان هر يك يك درم ديگر شكر سفيد پاؤ آثار به قـوام آورده زرنبـاد پـنج                          

درم سائيده آميزند و يك توله بخورند كاسر رياح و نافع  اسهال معدي است ايضاً حب قابض كه دافع اسـهال بلغـم و                       

فلفل زنجبيل قرنفل عاقرقرحا هر واحد يك درم افيون دو درم به آب ادرك سائيده به قدر نخود                  هاضم است فلفل دار   

حب سازند شربت يك حب ديگر زنجبيل بريان باديان بريان پوست االيچي كالن مساوي سائيده كف دست بخورنـد                   

دي رنـگ مـصطكي فلفـل       ايضاً حب نافع ذرب و زحير و حابس اسهال و خون بواسير و دافـع زر                قابض و هاضم است   

السوس كزمازج گل دهاوه مازو مساوي به آب كوكنار حب سازند شربت دانـگ بـه                طباشير اناردانه مغز تخم انبه اصل     

 سفوف هليلة سياه در روغن بريان دو توله و پوسـت خـشخاش              ديگرآب شستة برنج سائهي غذا دال مونگ و خشكه          

ر آميخته يك توله صبح و هفت ماشه شام خوردن نافع اسهال معـدي  بريان در روغن يك توله كوفته بيخته برابر شك    

 است و مؤلف در اين نسخه صمغ عربي بريان يك توله داخل كرده و مفيدتر يافتـه و گـاهي باديـان و                         و زحير صادق  



421 

 

سـاذج  زنجبيل هر دو بريان افزوده وزن هر چهار مساوي گرفته بدون شكر به عمل آمده و در مبرود نافع يافته ديگر                      

  سعد لودهه اندر جو موچرس بيلگري گل دهاوه مساوي كوفته بيخته دو درم بخورند نافع اقسام اسهال و سـنگرهني                   

است ديگر حب كه در حبس اسهال مفرط معدي و معوي و زحير كهنه مجرب است مغز بيلگري تازه خـشك كـرده                   

ها برابـر فالـسه و نخـود و مـاش         شه به آب حب   چهار ماشه دارچيني دو ماشه ناگرموتهه دو ماشه افيون مصري دو ما           

سازند براي اطفال شيرخوار يك ساله يك حب خرد و براي طفل دو سه ساله برابر نخود و براي جـوان برابـر فالـسه                         

بلكه تا دو حب با بدرقة مناسبه بدهند ديگر عدس گندم هر واحد توله پوست خشخاش مغز بيلگري هـر واحـد سـه                        

بجوشانند هرگاه سوم حصه بماند صاف نموده بنوشند كه براي اسهال و ذرب مفيد اسـت ايـضاً                  ماشه در نيم آثار آب      

سفوف كه در ذرب و اسهال كهنه از مخترعات و معموالت مؤلف است باديان بريان گشنيز خشك بريان آمله طباشير 

ياه بريـان دانـة االيچـي    بيلگري پوست بيرون پسته مغز تخم انبه پوست خشخاش بريان هر يك چهار ماشه هليله س           

ايضاً سـفوف    اآلس موچرس مائين خرد هر يك سه ماشه كوفته بيخته چهار ماشه صبح و شام بخورند                 سفيد تج حب  

 است گوگرد آمله سار سيماب فلفـل دارفلفـل           قنب قابض اسهال و سنگرهني و هاضم و مشهي و در اين باب مجرب             

انگوزة نمك سنگ نمك طعام نمك سياه هر يك يـك تانـك و ربـع                زنجبيل زيرة سياه و سفيد هر يك دو نيم تانك           

برگ قنب بريان هفت نيم تانك ادويه را كوفته بيخته و گوگرد و سيماب را هشت پاس كهرل كـرده آميزنـد شـربت                        

فرمايد كه چون مالسـت معـده و        يك ماشه براي آنكه عادي نشده نباشد و به ديگر حسب مزاج اقوال حكما شيخ مي               

ز برودت باشد به مسخنات مشروبه و مضموده كه در عالج سوءمزاج بارد معده گذشت معالجه نمايند و غـذا                    زلق آن ا  

البقا در معده است و به افاويه قابضه يا حاره مخلوطه بـه قابـضه مبـرز                   از قنابر و عصافير بريان كنند و ايضاً فراخ بطي         

اآلس و جـوارش   ر هفتـه قـي اسـتماع كننـد و جـوارش حـب      سازند و اگر با آن ماده باشد استفراغ آن نمايند و در ه          

الحديد به كار برند و نبيذ صلب كهنه بياشامند و اگر از ضعف قوت ماسكه باشد مشددات قابـضه بـا مـسخنات                         خبث

عطره شرباً و ضماداً استعمال نمايند و از آنچه اين را نفع كند جوارش خرنوب به آب عوسج رطب يا دواي سماق بـه                        

الرمان به رب به ترش ساده است با خوزي به رب آس و آنچه منفعت عظـيم بخـشد                      رطب يا سفوف حب    آب خرنوب 
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قرص هوفقطيداس و قرص گلنار و ضماد افسنتين مع قوابض است و اما اغذية قريب آن است كه در بـاب سـوءمزاج                       

 ايـن همـان اسـت كـه در          حار رطب مذكور شد و مشويات و مقليات و مطنجنات كه در آن ربوب باشد و باقي عالج                 

اسهال معوي بلغمي خواهد آمد مجوسي گويد كه اگر ذرب بلغمي باشد سفوف مقلياثا كه در آن تخم گنـدنا و تخـم                       

اآلس تخم مـويز هـر واحـد ده درم            كتان و هليلة سياه و مصطكي داخل است بدهند و اين سفوف نيز نافع است حب               

 هفت درم زيرة كرماني به سركه تر كرده بريـان نمـوده پـانزده درم                اناردانه بيست درم انيسون تخم كرفس هر واحد       

الطيب مصطكي قاقله هر واحد دو درم خرنوب نبطي و شامي هر واحد هفت درم سك رامك عـود هنـدي هـر                         سنبل

واحد سه درم جريش كوفته دو درم صبح و شام به ميبة ممسك يا به شربت سيب مطيب يا به شريت آس بدهنـد و           

ا يك درم مصطكي نيم درم باريك سائيده با شراب قابض دهند منفعت تام نمايد و ايـضاً نـانخواه و كنـدر و                        اگر اقاقي 

گلنار هر واحد يك جزو تخم مويز دو جزو كوفته بيخته به ميبه ممسك بدهند و اين سفوف نافع اسهال بلغمي است                      

ريان نموده هفت درم تخم مويز مثل آن مـصطكي          اآلس هر واحد دو درم زيرة سياه در سركه تر كرده ب             اناردانه و حب  

الطيب و تخم كرفس و گل سرخ هـر واحـد سـه درم عـود و سـعد و كنـدر ذكـر هـر واحـد يـك نـيم درم                                   و سنبل 

جندبيدستر نيم درم غيرباريك سائيده از يك نيم درم تا دو درم به شربت سيب مطيب يـا ميبـه بخورنـد و يـا ايـن                           

اآلس سي درم انداخته خوب بپزند تـا          امرود و آب سيب هر واحد رطل و بر آن حب          شربت دهند بگيرند آب به و آب        

نصف بماند پس اگر صاحب اسهال بلغمي را بنوشانند وقت طبخ در آن صرة عود هندي سـه درم سـنبل و مـصطكي           

 و هنگام   هر يك دو درم سك مثل آن اندازند و چون به قوام آيد نيم دانگ مشك در آن داخل كرده در ظرفي بدارند                      

حاجت با ادوية مذكور استعمال نمايند و اگر به صاحب اسهال صفراوي بياشـامند در آن چيـزي از افاويـه و خوشـبو                        

داخل نكنند و ايضاً صاحب اسهال بلغمي را از معجونات ممسك و جوارش خوزي و جوارش سفرجلي ممسك دهنـد                    

و تخم كرفس و نانخواه و سـك باريـك سـائيده بـه آب               و معده را وقت خلو از طعام به ضماد مركب از سعد و شونيز               

نمام و نضوح سرشته ضماد نمايند و ايضاً به اين ضماد تضميد كنند سك و رامك و عود خـام و قرنفـل و سـليخه و                           

التيس هر واحد يـك جـزو زعفـران           سعد و مصطكي و سنبل و اقاقيا و گل سرخ و مازو و گلنار و الدن و عصارة لحية                  



423 

 

سوسن سرشته به كار برند و غذا تيهو يا دراج يا كبك يا بچـة مـرغ معمـول                     ك سائيده به آب آس و مي      نيم جزو باري  

مصوص محشو به سداب و كرفس و گشنيز خشك و دارچيني و اناردانه به سركه آميخته يا معمول بنارباج به مويز و                      

 است تخم كـرفس و       اين جوارش ممسك  اناردانه و دارچيني و خولنجان و كمون و كروياي مشوي يا كروناج دهند و               

الزريره و نانخواه و سليخه و بسباسه و اشنه و زعفران هر واحد پنج درم قاقله و كبابه و سك هر واحد چهار درم          قصب

گل سرخ دو درم انيسون و قرفه و زنجبيل و دوقو هر واحد سه درم كافور و فلفل و عود بلسان و اظفارالطيب و اذخر                         

اآلس هفت درم باريك سائيده به شيرة نبات بسرشند شربتي            احد دو درم صندل سفيد پنج درم حب       و دارچيني هر و   

يك مثقال مسيحي گويد كه اگر زلق معده از بلغم مجتمع در معده و امعا باشد چغندر مطبخ و خردل و ماهي شـور                        

قي نمايند پس اگر معده پاك      گرم كه در آن نمك و عسل باشد بنوشند و استدعاي              بخورند و شبت مطبوخ و آب نيم      

گردد و مرض زائل شود فبها واال ادوية مسخنة ملطفه مثل سنجرينيا و مثروديطوس و ترياق كبيـر بـا شـراب كهنـة                 

 حنديقون و ميبه و سكنجبين عنصلي استعمال نمايند و از جوارشات خوزي و كندري               ايضاًريحاني استعمال كنند و     

الرزيـره و مرزنجـوش و نمـام و عـود              از الدن و سعد و مصطكي و اذخر و قصب          بدهند و تضميد معده به ضماد متخذ      

خام و جوزبوا و آس و قرنفل و شراب سوسن كنند و قنابر و عصافير مطبوخ به سركه و كرفس و پوست ترنج و نمـام                          

لنجان و مانند   و عود خام بخورند و مري نبطي و كواميخ مالح قابض استعمال كنند و در طبخ دارچيني و كرويا و خو                    

آن داخل كنند و مصوص كبك يا عصافير بعد پر كردن آن به سداب و نعناع و كرويا و كرفس تناول كنند و تـضميد                         

شكم به اين ضماد نمايند كندر نانخواه مازو اقاقيا دارچيني به شراب قـابض سرشـته طـال كننـد و ايـن دوا بخورنـد                          

فته بسرشند و مثل جوزه صبح و شام بدهند و يا اين سـفوف اناردانـه                نانخواه كندر گلنار مساوي به مويز مع تخم كو        

اآلس پوست كنـار   پنج جزو زيرة كرماني بلوط در سركه تر كرده خشك نموده بريان خرنوب نبطي منقي از تخم حب    

ده هر واحد دو جزو عود خام مصطكي هر واحد سه جزو و اگر در خلفه بلغم و صديد برنيايد اين سفوف دهند كنـدر       

درم فلفل نانخواه سنبل كاشم انيسون شونيز هر واحد دو درم گلنار پنج درم با شراب قوي صرف بدهند و اگـر زلـق                        

الرزيره و سعد و مصطكي و تخم كرفس و زيـره             معده از ضعف قوت ماسكه باشد دواي متخذ از سك و رامك و قصب             
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سوسـن و     ه بدهند و از خـارج بـه آس و گـل سـرخ و مـي                اآلس و مازو و گلنار و اناردانه با ميب          در سركه تر كرده حب    

الرزيره به شراب عفص ضماد كنند و يـا همـه بـدن و                سفرجل كوفته و سك و رامك و زعفران و مازو و گلنار و قصب             

معده و مراق به اين طال مر كندر مصطكي اقاقيا شب يماني الدن صبر پوست بيخ لفاح چهـار درم پوسـت جـو گـل                          

التيس مازو سبز ماميثا حضض هر واحد هشت درم باريك سائيده به سركه و آب                 ر عصارة لحية  سرخ سماق سك گلنا   

سوسن به كار برند و بر همه مراق از خلف بر پـشت               آس تازه سرشته ضماد كنند و اگر حرارت نباشد به شراب يا مي            

 شبانه روز تر كرده و شـراب        طال كنند و باالي آن پارچه به اين طبيخ افسنتين رومي يك اوقيه در شراب عفص يك                

صاف نموده در آن عصارة برگ آس و الدن و رامك آميخته مبلول نموده و اين پارچه را به عود تازه تبخير نموده بـر                         

معده و شكم باالي طالي مذكور نهند و بگذارند تا از خود جدا گردد و اما غذا عدس مقشر مطبوخ به آب غـوره و يـا               

آب سيب قابض بعد از آنكه در آن مويز مع تخـم كوفتـه و نعنـاع داخـل كـرده باشـند بـه                         به آب سماق يا آب به يا        

اقتضاي حاجت به حسب حرارت و برودت بدهند و اگر تب نباشد دراج و چوزة مرغ مطبوخ به ايـن اشـياي مـصوص                        

سـماق و كعـك     محشو به زيرة سياه و سماق و اناردانه و كرفس و سداب و گشنيز خشك و ايضاً برنج مطبوخ به آب                      

مسحوق با پوست اناردانه يا پوست غبيرا يا پوست كنار در رب سفرجل يا رب آس يا رب ريباس يا رب حصرم دهند                       

 شربت فواكه متخذ از آب انار و بـه و امـرود و سـيب نـافع اسـت و در آن زعـرور و غبيـرا و سـماق و كنـار و                                    ايضاً و

ب اسهال معدي ضعف قوت هاضمه از رطوبت لـزج باشـد مـاهي              ايالقي گويند كه اگر سب     و   اآلس بپزند جرجاني    حب

شور و ترب و چقندر و خردل و شبت در آب جوشانيده عسل و نمك آميخته بدهند تا قي كند و بعد از قي و خفـت                           

فم معده از ماده تنقية قعر معده به حب صبر و ايارج فيقرا بايد كرد و بعده تقويت معده به جوارش خوزي و معجون                        

لحديد و امروسيا و سنجرينيا و مانند آن كنند و اين معجون بدهند گلنار كزمازج خرنوب نبطـي هريـك پـنج                      ا  خبث

درم نانخواه كندر هر يك سه درم وج ابهل باديان هر يك درم كوفته بيخته با مويز مع تخم كوفتـه بـسرشند و ايـن                          

 خشك به سركه تر كرده و بريان نموده هريك          الرمان بخورند كرويا به سركه پرورده و بريان كرده گشنيز           سفوف حب 

بيست درم اناردانه ترش بريان كرده و چون سرمه سوده صد درم خرنوب نبطـي و سـماق و گلنـار هـر يـك ده درم                           
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كوفته بيخته شربت از دو درم تا سه درم و يا اين جوارش كندر بدهند بگيرند مشك و دارفلفل و قرنفل و جوزبوا هر                        

 و خولنجان هريك ده درم كندر شصت درم شكر طبرزد سـوده شـصت درم همـه را بـه شـهد                       يك پنج درم زنجبيل   

مصفي بسرشند شربتي سه درم و اگر تخم خشخاش و كندر مساوي نرم سائيده از دو درم تا سـه درم بـه آب سـرد                          

اگر تب نباشـد و      گويد كه فلونياي فارسي اسهال كهن را سودمند بود           زكريا محمدبدهند اسهال كهنه را سود دارد و        

 گويد كه حمام صاحب اسهال را به غايت نافع بود و اين سفوف مقلياثا مفيد است هليلـة كـابلي هليلـة سـياه                         بقراط

بليلة آمله همه را به روغن زيت بريان كرده هر يك پنج درم زيرة كرماني به سركه پرورده بريـان كـرده تخـم گنـدنا      

 هفت درم تخم كرفس به سركه پرورده بريان كـرده چهـار درم مـصطكي                الرشاد بريان كرده هر يك      بريان كرده حب  

الرشاد همه را كوفته بيخته آميزند شربتي سه         سنبل قاقله قرنفل عود هندي هر يك دو درم سعد سه درم سواي حب             

ه دانـة   درم صبح و سه درم شام و يا اين سفوف عود بدهند عود خام زيرة كرماني در سركه تر كرده بريان نموده قاقل                      

مويز در سركه تر كرده بريان نموده مساوي شربت و اين حب اسـهال بلغمـي بـازدارد بگيرنـد مـرو قرفـه وافيـون و                           

ها به مقدار فلفل سازند شربت هفت حب به آب سرد و كودك را يك يا دو حب و كـودك       جندبيدستر مساوي و حب   

هـا بـه    فس كنند و زعفران افزوده مساوي گرفته حب       ده ساله را چهار تا پنج حب و بعضي اطبا به جاي قرفه تخم كر              

قدر نخود ساخته دو حب دهند و اين معجون سودمند است افيون و جندبيدستر و ميعـة سـائله و بـزرالبنج و مـر و                          

الحمل و اسارون و كندر و نانخواه مساوي به عسل مصفي بسرشند شربتي به قدر فندق و ايـن ضـماد                   زعفران و لسان  

رند افسنتين اوقيه و در شراب قابض يك شب تر كنند و ديگر روز آب مورد بـه آن شـراب بياميزنـد و                         است بگي   نافع

الدن و رامك در آن حل كنند و پارچه بدان تر كرده بر معده دهند و آنجا كه مورد تر نباشد بـرگ مـورد سـوده در                            

ك و مانند آن با دارچيني و فلفل و زيره شراب تر كنند و بمالند و صاف كنند و طعام كبوتر بچه بريان كرده و گنجش   

او گويد كه اگر رطوبت لزج بر سطح معده آلوده شود و قدرت ماسكه ضعيف كنـد عالجـش نيـز قـي و                        هم  بدهند و   

تنقيه است به دستوري كه مذكور شد بعده معده را به جـوارش خرنـوب و قـرص گلنـار و ماننـد آن قـوت دهنـد و                             

ه كار برند و تا معده به قي و استفراغ به ايارج فيقرا و مانند آن پاك نكننـد ايـن                     جوارش خوزي و معالجين مذكوره ب     
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بلوط هر يك جزوي تخم انگـور          اين است خرنوب نبطي و شاه      نسخه جوارش خرنوب  ها نبايد داد و     ها و قرص  جوارش

بت از سه درم تـا      اآلس دو جزو پوست كنار جزو همه را چون سرمه سائيده به شربت مورد بسرشند شر                 يك جزو حب  

التـيس    اين است گلنار تخم گل تخم حماض هر يك سه درم سماق مازو عصارة لحيـة            صفت قرص گلنار  چهار درم و    

اقاقيا كندر هر يك يك نيم درم زعفران نيم درم همه را سائيده به آب مورد سرشته قرص سازند شربتي يك درم بـا                        

ار تخم گل سماق هريك پنج درم بلـوط بريـان زيـرة سـياه بـه       نافع طراثيث قرظ گلنسفوف قرظ شربت مورد و اين     

سركه تر كرده بريان هريك چهار درم خرنوب نبطي ده درم تخم مويز بريان كرده چهار اسـتار همـه را مثـل سـرمه                         

سائيده دو درم با رب به بدهند و طعام كبك و دراج بريان با سماق يا اناردانه پخته صاحب حاوي كـه چـون اسـهال                          

به سبب انضباب بلغم لزج يا بلغم بورقي مالح باشد ازالة سبب موجب او كنند به اين نحو كه هر صبح جـالب                       معدي  

مقلياثا پـنج   الرشاد يا حرف يك درم بدهند و چون سبب مؤدي زائل گردد سفوف حار از شكر سفيد ده درم و از حب  

احد مثقال بريان كرده به روغن بـادام چـرب   درم به آب سرد يا جالب از تخم حرف و تخم ريحان و صمغ عربي هر و    

كرده بخورند يا اين حقنه ممسك به عمل آرند برنج عدس هر واحد كف پوست انار ده درم برگ آس خـشك بلـوط                        

هر واحد ده درم مازو گلنار هر واحد پنج درم همه را به آب خوب بپزند بعده ماليده صاف نموده چند بار حقنه كنند                        

ند كه نافع اسهال بلغمي است زيرة كرماني در سـركه تـر كـرده اناردانـه هـر واحـد پـانزده درم                و يا اين سفوف بخور    

الطيب مصطكي كرويا خرنوب نبطي هر واحد ده درم انيسون تخم كرفس هر واحد هفت درم همه را                    اآلس سنبل   حب

االخوين صـمغ عربـي       دمجريش كوفته دو درم بدهند و اين قرص مثقال با رب آس ده درم بخورند سماق چهار درم                   

انطاكي گويد كه زلق معده و امعا كه از          بريان اقماع رمان گلنار اقاقيا هر واحد درم كوفته بيخته به رب آس بسرشند             

اخالط بارد باشد اكثر اين علل از بلغم بود و در اين چيزي بهتر از قي نيست اوالً به شبت و بـورق و تـرب و عـسل و          

بهترين اشيا است كه بدان تنقية معده كنند بعد از آن مداومت بر او زماني يا سكنجبين                 ماهي شور قي كنند كه اين       

بزوري كنند و اگر در اينجا ازالق باشد پس بگيرند گلقند عسلي سي درم عناب تمرهندي هـر واحـد پـانزده سـداب                        

ف كـرده بنوشـند و اگـر        انيسون تخم شبت هر واحد هفت همه را در چهارصد درم آب بپزند تا پنجاه درم بماند صـا                  
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 است بعد از آن زنجبيل مربي و جوز مربي و جوارش عـود و عنبـر و                   فائده نكند مكرر استعمال نمايند كه از مجربات       

مصطكي استعمال كنند و در اين سفوف باك نيست چنانچه سديدي در شرح موجز بدان اشاره كرده و بـاقي همـان                      

 ميرعوض مستور گرديد خجندي گويـد كـه اگـر از اجتمـاع بلغـم در                 است كه در عالج اسهال معوي رطوبي در قول        

معده باشد قي كنند و جوارشات جامع قبض و حدت مثل جوارش مقلياثا و سفرجلي تناول كنند و از اغذيه به كبك                      

كـرده  اآلس اناردانة بريان زيرة كرماني در سركه تر           و دراج غذا سازند و اين دوا نافع اين نوع است خرنوب شامي حب             

خشك نموده هر يك ده درم گلنار كندر نانخواه مصطكي عود رامك هر يك سه درم تخم مويز انيسون تخم كـرفس                      

الطيب گشنيز بريان هريـك سـه درم همـه را سـائيده سـه درم بـا ميبـه                      هر دو بريان هر يك هفت درم اقاقيا سنبل        

االمعا نمايند و از اشياي نافعه         مثل عالج زلق   بخورند و اگر به سبب مالست سطح معده و زلق آن و ضعف ماسكه بود              

نويسد كه اگـر      هاي نيك بريان كرده و ترك آب گرم است سعيد مي          جوارش خرنوب و جوارش كندر استعمال سويق      

اسهال معدي بلغمي باشد سفوف مقلياثا با ميبه يا شربت آس و يا جوارش سفرجل بـه رب سـيب بدهنـد و تـضميد          

 الدن و گل سرخ به آب آس سرشته نمايند و غذا محلل ملطـف بـه منزلـة لحـوم دراج و                       معده به سعد و مصطكي و     

تيهو متخذ به سركه و كرفس و دارچيني يا مطبوخ به اناردانه و مويز سازند و عالج مالست معده تابع سوء مزاج بارد                       

نار به رب آس دهنـد و       رطب اين است كه جوارش خرنوب به آب عوسج رطب يا سفوف اناردانه به رب سفرجل يا گل                 

الزريره و سعد و رامك باريك سائيده به آب آس يـا بـه آب                 تضميد معده به زعفران و گل سرخ و عود و گلنار و قصب            

 غيـره  و قرشي و خضرنعنع سرشته نمايند و غذا قابض مثل دراج متخذ به زيرباج به مويز و اناردانه يا مطنجن سازند  

وي معده و امعاست و در اسهال زلقي گاهي احتيـاج بـه اسـتفراغ رطوبـت مزلقـه                   الرمان مق   گويند كه سفوف حب     مي

افتد و بهترين مستفرغات هليله است به سبب آنكه غصب او قبض بود ليكن هليلة كابلي بايد و اين حب رطوبات                       مي

ريـك نـيم درم بـه       از معده و امعا خارج كند پوست هليلة كابلي ايارج فيقرا هر واحد درم غاريقون نـرم مقـل ازرق ه                    

االثر است طبري گويد كه اگـر زلـق           ها ساخته استعمال نمايند و معجون فنجنوش در ذرب بلغمي عجيب          گالب حب 

معده از ضعف قوت ماسكه باشد جميع آنچه در معده زلق حادث كند مثل او در امعا حـادث كنـد و عالجـات واحـد                        
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 موجب آن وجود چيزي كه استفراغ بدان كنند اين حقنه           است و ترك استفراغ عليل كنند مگر به حقنه مقابل خلط          

الملك برگ شبت برگ سداب قنطوريون دقيق هر واحد كف و باقه كـه آن قابـل باقـه باشـد تخـم                         است بابونه اكليل  

حلبه قرطم كوفته تخم كتان هر واحد جفنه حنا كف كبير حشيشه سك كف سكبينج درم جاوشير مثـل او همـه را                     

د و مثل حريره گردد بعده ثلث وزن آن صاف كرده در هاون اندازنـد و بـر آن وزن پـنج درم روغـن                         بپزند تا مهرا شو   

بيدانجير و روغن سداب و پنج درم روغن خيري و دو دانگ نمك سوده و يك دانـگ بـورق انداختـه حـل كننـد تـا                            

 سفوف اسـت هليلـة سـياه در         يكسان گردد بعده به يك دفعه يا دو دفعه حقنه كنند و از آنچه براي تناول دهند اين                 

زيت انفاق واال به روغن كنجد تازه بريان كرده ده درم قرظ طراثيث هر واحد سه درم پوست بيرون پـسته پـنج درم                        

بلوط شاه بلوط خرنوب نبطي بريان هر واحد دو درم بلوط اصفر ده درم زيره در سركه تر كرده بريان نموده پنج درم                       

م با ده درم شربت آس بدهند و اگر مزاج او به حرارت متغير گردد در سفوف طباشـير                   همه را سائيده هر روز پنج در      

تخم خرفه و نشاسته اين هر دو بريان و مانند آن زياده كنند و اگر امر تب زياده گردد اين سفوف بر آب سويق شعير                       

 و گـل سـرخ دو درم        وخـن مقـشر بريـان     كه به اين صفت پخته باشند افزايند بگيرند يك كف سويق جو و يك كف                

اآلس كوفته سه درم و در بيست چندان  آب برفق بپزند تا به مقدار قدح كبير آيد بعـده سـفوف مـذكور بـر آن                            حب

اندازند و بخورند و غذاي او اگر تب نباشد قلية محرقه و سينة دراج به گـردن و كبـك و تيهـو و زردة بيـضة كـه در                              

 بر آن اندك زيره و اندكي دارچيني انداخته باشـند و اگـر در اينجـا تـب                   سركه جوشانيده زردة او برآورده بشكنند و      

باشد حريره معمول به جاورس مقشر بريان و پوست جو و مزورة متخـذ بـه سـماق بريـان و انبربـاريس و ماننـد آن                           

 ايـن   بدهند و سه ساعت و نيم بر آن صبر كنند پس اين طعام دهند و تضميد معدة او بر ناشتا اگـر تـب نباشـد بـه                           

الزريـره دو درم و اگـر مـريض          ضماد نمايند مصطكي عود خام هر واحد درم قسب يك درم خشف هفـت درم قـصب                

القوت باشد در آن پنج درم كعك افزايند همه را سائيده به شراب عفص قباض و اندك آس رطب حل كنند و                       ضعيف

الزريـره  اآلس قـصب  ر برند گل سرخ گلنار حـب بايد كه بعد استفراغ معده ضماد كنند و اگر تب باشد اين ضماد به كا   

پوست جو قسب هر واحد جزو صندل سرخ و سفيد هر واحد نيم جزو همه را كوفته بيخته به آب آس رطب و سيب                        
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ميخوش و آب به قابض سرشته بر ناشتا ضماد كنند و وقت طعام ضماد را جدا كنند تا آنكه طعام منهضم گـردد و از                         

ادة ضماد كنند ايضاً او گويد كه اگر خلط رطوبي باشد جوارش خوزي يا ايـن سـفوف بدهنـد                    معده نازل شود بعده اع    

مصطكي يك درم گل سرخ دو درم زيرة سياه در سركه تر كرده بريان نموده يك درم خرنوب شامي خرنـوب نبطـي                       

زرد بريـان دو درم     هر واحد پنج درم برگ سداب يك نيم درم فلفل سفيد يك نيم درم هليلة سياه در زيت يا روغن                     

تخم حماض بريان سه درم سائيده هر روز بر ناشتا حسب حاجت بدهند و غذا را اگر تب نباشد تيهو بريان و مطنجن      

اقتباس گويد كه اگر سوء مزاج سـردتر سـاده           برشت به مري كهنة نبطي و مانند آن بدهند مصنف         و زردي بيضة نيم   

اقيا سه ماشه سوده در شراب كهنه سه تولـه نفـع دارد و اگـر بـه نـشود                    معده را مترهل ساخته اين علت پيدا كند اق        

نانخواه و گلنار را برابر به مويز سرشته به قدر جوز صبح و شام دهند و معده را اول به روغن بيـدانجير چـرب سـازند                   

ارند و اگـر بـا      پس ريزة سياه و شونيز و حضض برابر در شراب كهنه ممزوج به آب سرشته بر پارچه نهاد بر معده گذ                    

الرمان و سفوف مقلياثا دهند و غـذا گوشـت طيـور بريـان بـه                 اين مغص و قراقر و رياح بود قرص گلنار و سفوف حب           

شحم دهند كه برگ سماق و انجدان سوده بر آن پاشيده باشند و بايد كه در هر طعام پودينه و باديان و برگ شـبت                         

ول برگ چقندر و ترب هر دو نيم آثار تخـم شـبت تخـم تـرب تخـم                   خشك اندازند و اگر به سبب اجتماع بلغم بود ا         

نـيم تولـه     شلجم تخم سرمق خردل هر يك يك توله در آب بجوشانند كه به نيمه آيد صاف نموده نمك طعـام يـك                     

سوده آميخته نوشانيده قي آورند و جهت تنقية مطبوخ تربد و ايارج فيقرا استعمال نمايند و سك و افسنتين و تخـم                      

الزريـره هـر يـك دو درم در          الطيب و قرنفل و زنجبيل و قـصب        و اذخر و سعد و مصطكي و جوزبوا عود و سنبل          مورد  

تام بنابر تعديل و احتبـاس سـفوف مقلياثـا و تريـاق و مثروديطـوس و                   شراب كهنه سرشته ضماد كنند و بعد تنقية         

كه مري و برگ ترنج و نمام در آن باشـد           امروسيا با شربت افسنتين دهند و غذا گنجشك و كبك به نان تنك دهند               

 در اسهال كهنه از مجربات خود نوشته كه روز اول صبح جغرات گاؤ پاؤ آثار كه در ظـرف گلـي نـو                        ايضاً ممدوح اليه  

ساخته باشند بدهند و نيم آثار از آن دوغ نموده به جاي آب و غذا تا شام صرف كنند و اگر جغـرات پـاؤ آثـار هـضم                             

ند و به روز چهارم اين سفوف سبز سه ماشه وقت صبح دهند صفت آن بنـگ مـدبر كـه عبـارت از                        نشود نيم پاؤ بده   
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برگ بنگ از چوب پاك نموده به روغن چرب كرده در آب علف دوب و شيرة نانخواه و نمـك الهـوري هفـت مرتبـه                          

خطـائي دارفلفـل    ماليده در سفال نو بريان نموده است اناردانة ترش پوست خشخاش گشنيز خشك زنجبيل باديـان                 

همه به روغن گاؤ بريان مصطكي كند هر واحد يك درم صمغ عربي به روغن بريان دو نيم درم سفوف سـازند و بعـد                         

دو يا چهار گهري دو حب زرد به اين نسخه دهند زرنيخ طبقي كشته فلفل گرد گل ارمني هر يك سه ماشـه نـصف                         

هه سازند و پس از آن به فاصلة يك يا دو گهري يـك حـب                در شهد و نصف در آب ليمو و پهركهرل كرده به قدر موت            

سرخ كه از شنگرف و افيون و سهاگة بريان مساوي نصف به عسل و نصف به آب ليمو به قدر موئه ساخته باشند اگـر                         

اسهال در شب زياده بود حب عسلي دهند واال ليموئي بدهند و وقت برآمدن يك پاس روز باز سفوف سـبز دو ماشـه         

هند و بعد از آن به فاصلة دو گهري اين حب زرد يك عدد دهند صفت آن زرنيخ طبقي كـشته سـه ماشـه                         با دوغ بد  

ها به قـدر    فلفل گرد دارفلفل قرنفل سهاگة بريان هر يك چهار ماشه در آب ليموي كاغذي دو پاس كهرل كرده حب                  

وف سياه به اين نسخه چهار ماشه       موئه سازند و به فاصلة چهار گهري حب سرخ دو عدد بدهند و به وقت دو پهر سف                 

صفت آن هليلة سياه به روغن گاؤ بريان شش توله زنجبيل گشنيز خشك باديان نانخواه مائين خرد هر    با دوغ بدهند  

يك سه توله زرنباد دو توله برزالبنج سفيد يك توله صمغ عربي مصطكي هر يك دو نيم توله همه به روغن گاؤ بريان 

كه يـك پـاس      دو توله سفوف سازند و هر دو حب به دستور به فاصلة مذكور بدهند وقتي               تخم ريحان يك توله حرف    

ها به دستور و وقت شام سفوف سبز سه ماشه و به فاصلة يكپـاس يـك                 روز باقي ماند باز سفوف سبز دو ماشه و حب         

 دو عدد حب سـرخ      چنين حب زرد اول در پاس دوم و در پاس اخير حب زرد قرنفلي تا در تمام                 عدد حب سرخ و هم    

داده و دو عدد حب زرد داده شود و ليكن بايد كه به فاصلة چهار چهار گهري بهر اعانت هضم اين سفوف هاضم مـي                        

باشند صفت آن پودينة خشك زنجبيل هر يك سه ماشه سهاگة بريان قرنفل نمك الهوري هر يك يك توله سـفوف                     

ل آرند تا هضم خوب پديد آيد پس از روز هشتم سفوف سـبز              سازند و سه ماشه بدهند و تا هفته همين تدبير به عم           

سه ماشه صبح بدهند و حب سرخ يك عدد بعد يك پاس و شام سفوف سياه چهار ماشه و حب زرد بعـد يـك پـاس        

افزوده باشند نيم پاؤ يا پاؤ آثار به حسب طاقت و هر قدر كه جغرات خـورده شـود بخوراننـد و                        دهند و جغرات را مي    
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وده بنوشانند و در اين اثنا اگر اسهال زياده شود و حبوب و سفوف سبز و سياه مضاعف دهند و جغرات و               باقي دوغ نم  

دوغ را به آهن يا سنگ داغ كرده دهند بلكه بايد كه با سفوف سبز و سـياه و در روز دهـم در شـب بعـد يـك پـاس                                

 قدر كه اشتها داشته باشد بيفزايند و تا روز          ها بدهند تا ده روز و يا زياده تا اسهال بكاهند پس جغرات هر             همراه حب 

ها به دستور تا به     بيستم بر اين دستور دارند و به روز بيست و يكم سفوف سبز صبح و شام و سياه وقت خواب و حب                     

ام پس بعد از يك ماه سواي سفوف هاضم ديگر سفوفات را موقوف داشته بر حبوب اقتصار كنند و تـا چهـل                         روز سي 

ه مطلوب حاصل شود و بعد از اين كلچة روه با شورباي چوزة مـرغ ثريـد كـرده نـصف اشـتها دهنـد و                          روز رسانند ك  

بااليش حب سرخ و دو حبه با گلقند يك توله و يا در مرباي سيب خورانند و تـا سـه روز همـين نمـط دهنـد و روز                              

سرخ تا بيست روز بعده هـر     چهارم احتياط داشته غذا شكم سير دهند و روز هفتم گوشت بچة مرغ هم دهند و حب                  

 است و اگر در ضمن اين عمل قبض شديد عارض شود به مغز خيارشنبر شـش                  چه خواهد بخورد و اين عمل مجرب      

توله و ترنجبين و گلقند هر يك چهار توله و روغن بادام و عرق مكوه و گالب بگشايند كه بـه هالكـت نرسـاند ايـضاً                           

ندك ادرك و پودينة سـبز و قرنفـل و فلفـل گـرد و زيـره و جغـرات و پيـاز                       قيمة گوشت گاؤ نيم پاؤ باريك سائيده ا       

داده باشـند و بـه      انداخته كباب شامي و روغن گاؤ تازه ساخته دو سه عدد با جغرات آغشته بدهند و سفوف سبز مي                  

دقاناً عمـاً و    البقرالسمين الذي اليكون فيه شحم و يدق           يوجد قطعة لحم   الرازي  قالجاي آب دوغ گاؤ داغ كرده دهند        

االصغر من كـل واحـد و در همـين و يطـبخ               يجعل فيه الكمون و الزنجبيل و النعناع و الدارصيني و القرنفل و الهليلج            

  الدهن البقر و يوتي المريض باللبن الحامض في

  عالج اسهال معدي صفراوي

 نـضج بـه منـضج صـفرا تنقيـه از            و آنكه از صفرا و بلغم مخلوط و از حرارت ساذج باشد پس در صفراوي اول بعـد از                  

مسهل صفرا و يا به هليلجات و شربت ورد مكرر كنند بعد از آن قـرص طباشـير قـابض دهنـد و صـندل و زرورد در                            

گالب سائيده و بر جگر و زهره ضماد كنند و آب انارين با شكر و يا شربت ورد مكرر را به اهليلچي چهـار تولـه و يـا                             

فرا و تقويت معده و امعا نمايد و به قطع اين اسهال تعرض نكنند اال چون افراط نمايد                  هليلة زرد با شكر نيز اسهال ص      
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و خوف ضعف و غشي باشد بلكه به تبديل و تسكين حدت صفرا كوشند در آب پوست جو كـه در آن اناردانـه پختـه                          

 است و بعد تنقية قرص       باشند يا تنها به رب سيب و رب غوره و رب ريباس و رب بهي و غذا مزورة نارباج نيز مسكن                    

حماض نيز مفيد بود و ايضاً شيرة خرفه شيرة بارتنگ لعاب بهدانه اسپغول دهند و اگر ماده قبـل اخـراج باشـد بعـد                         

تنقية سماق كتيرا گشنيز طباشير در شربت خشخاش آميخته همراه شيرجات و العبة نشاسته دهند و طباشير بريان                 

 است و اگر شربت انار شيرين دو توله در گالب پنج توله حل كرده اسـپغول                  يك درم به كافور يك طسوج نيز مجرب       

شش ماشه پاشيده بنوشند مغلظ مادة رقيق و مفيد اسهال صفراوي است و آنچه از تشويش فعل هاضـمه بـه سـبب                       

ظ مرتب  حرارت باشد ادوية مبرده كه در آن اندك قبض باشد استعمال نمايند و تغليظ غذا كنند و از جنس بارد غلي                    

سازند و بايد كه بدانچه در باب سوء هضم مذكور شد استعانت نمايند و عالج آنچه از صفر و بلغـم مخلـوط باشـد در                          

شـود و يـا بـراي حـبس         قول ايالقي بيايد و اگر با تب باشد لعاب بهدانه سه ماشه شيرة مغز تخم هندوانه كرده مـي                  

تخم خرفة بريان شش ماشه شيرة تخم كاسـني بريـان پـنج             اسهال و تسكين حرارت اين دواي معمول بدهند شيرة          

ماشه شيرة تخم كاهو هفت ماشه در عرق كيوره و گالب برآورده زرورد طباشير هـر يـك دو ماشـه كـافور دو سـرخ                          

سوده پاشيده شربت انار شيرين دو توله حل كرده تخم ريحان يا اسپغول پنج ماشه خـورده بنوشـند و ايـن دوا نيـز                         

رتنگ چهار ماشه دانة هيل سه ماشه سوده به آب پخته شيرة كاهو شش ماشه لعـاب ريـشه خطمـي                     معمول است با  

شود و در اسهال مزمن بـه جـاي شـيرة             چهار ماشه نبات يك توله داخل كرده بنوشند و گاهي چهار تخم افزوده مي             

-لياثا چهار ماشه داده مـي     اآلس چهار ماشه شربت انار شيرين دو توله سفوف مق           كاهو و نبات و چهار تخم شيرة حب       

شود و يا ريشه خطمي جوشانيده شيرة زيرة سفيد شيرة خيـارين شـربت نيلـوفر داخـل كـرده خاكـشي پاشـيده و                         

اساتذه اگر با ذرب خفقان باشد اناردانه طباشير هر واحد يك ماشه تخم خرفه مقشر  بنوشند ذكر بعض تراكيب مطب

بي يك عدد سرشته بورق نقـره يـك عـدد پيچيـده تنـاول نماينـد                 گشنيز خشك هر يك دو ماشه سوده به آملة مر         

الثعلب عرق شاهتره هر يـك چهـار تولـه عـرق             بااليش شيرة تخم كاهو مقشر شش ماشه در عرق گاؤزبان عرق عنب           

كيوره دو توله برآورده شربت نيلوفر دو توله آميخته بنوشند و به جهت شـام جـوارش انـارين شـش ماشـه عرقيـات                         
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و توله دهند ايضاً اگر ذرب كهنه باشد كندر تخم خشخاش سوده به قدر چهار ماشه بدهنـد بـااليش                    شربت صندل د  

آلس چهار ماشه در عرق بارتنگ ده توله برآورده رب بـه دو             ا  لعاب بهدانه سه ماشه شيرة خرفه شش ماشه شيرة حب         

ارين هفـت ماشـه شـيرة زرشـك چهـار      توله داخل كرده بارتنگ پاشيده بنوشانند ايضاً اگر با تشنگي باشد جوارش ان   

ماشه شيرة دانة هيل سه ماشه عرق باديان ده توله شربت انارين دو توله بدهند ايضاً اگر بـا بخـار باشـد زهـر مهـره                           

طباشير هر يك يك ماشه سوده همراه شيرة بهدانه سه ماشه شيرة خرفه شش ماشه شربت نيلوفر دو توله و طفل را                      

 وجود بخار درد شكم نيز باشد شيرة دانة هيل شيرة زرشك هر يك سه ماشه عرق گاؤزبان                  كم وزن دهند ايضاً اگر با     

گالب شربت انارين ايضاً اگر با حمي و بخار و قصور هضم باشد شيرة كاسني شش ماشه شيرة زرشـك چهـار ماشـه                        

 باشد باديان برشته دو     عرق كاسني ده توله سكنجبين توله خاكشي چهار ماشه ايضاً اگر مرضعه را با درد شكم و پيج                 

ماشه سوده به گلقند توله سرشته بخورند و شيرة خيارين هفت ماشه لعاب بهدانه سـه ماشـه لعـاب اسـپغول شـش                        

ماشه عرق كيورة چهار توله شربت بزوري دو توله تودري سرخ بريان چهار ماشه پاشيده بنوشند ايـضاً اگـر بـا قراقـر                        

فت ماشه يا جوارش آمله هفت ماشه خورده شيرة تخـم خرفـه چهـار ماشـه                 اجابت شود و داء برآيد نوشدارو ساده ه       

تخم ريحان بارتنگ هر يك چهار ماشه شربت به شيرين دو توله ايضاً براي اسهال معدي صفراوي قرص طباشـير يـا                      

سفوف اناردانه چهار ماشه همراه شيرة خرفه شيرة كاسني هر يك شش ماشه شيرة گشنيز سك چهار ماشـه شـربت                     

آالس بدهند و جوارش كافور چهار ماشه نافع و ضماد شكم از كافور به آب                 دو توله با شربت بهي يا شربت حب        سيب

بر ريحان تازه سوده انفع و اگر زرورد چهار ماشه گلنار ناشكفته طباشير گل ارمني صـمغ عربـي هـر يـك دو ماشـه                          

ي و بخار را مفيد بود و اين دوا نيز بـراي اسـهال              اآلس چهار توله بدهند نيز اسهال صفراو        كوفته بيخته به شربت حب    

صفراوي مجرب است مهرة خطائي مرواريد سوده طباشير ضمغ عربي بريان گل داغستاني هر يك يك ماشه سـائيده                   

و در رب به شيرين آميخته اول بليسند و عقب آن شيرة تخم گشنيز برشته هفت ماشه شيرة تخم خرفة برشته يـك    

الثعلب هفت تولـه بـرآورده بـه رب بهـي شـيرين               زيرة سفيد برشته هر يك دو ماشه در عرق عنب         توله و دانة هيل و      

داخل كرده بارتنگ شش ماشه پاشيده و بنوشند ايضاً اگر ذرب صفراوي بود و آب رقيق برآيد لعاب بهدانه سه ماشـه                 
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 شربت انار شيرين دو تولـه       الثعلب عرق كاسني عرق گاؤزبان هر يك پنج توله          شيرة تخم خرفه شش ماشه عرق عنب      

بارتنگ هر يك چهار ماشه پاشيده بنوشند ايضاً اگر از مدتي سه چهار دست بلينت آيـد و در شـكم بـه                       تخم ريحان   

جاي طحال درد و ضعف باشد زرشك چهار ماشه اناردانه شش ماشه در هر سه عرق مذكور و گالب هـر يـك چهـار                         

 دو توله تخم ريحان چهار ماشه داخل كرده بنوشند و به جهت آخر روز               توله تر كرده صبح ماليده و شربت به شيرين        

 در ذرب با تب طباشـير سـوده بـه نوشـداروي سـاده               ايضاًالرمان شش ماشه عرق بارتنگ ده توله بدهند           سفوف حب 

سرشته بخورند بااليش شيرة خرفه شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شربت انـار شـيرين تولـه بارتنـگ پـنج ماشـه                        

الثعلب زرشك هر يك چهار ماشـه مـويز منقـي ده دانـه                شيده و بنوشند و اگر رعايت بواسير نيز منظور باشد عنب          پا

جوشانيده و شيرة تخم خرفه شيرة خيارين شيرة دانة هيل داخل كرده بارتنگ مسلم پاشـيده رب بـه شـيرين زهـر                       

ة سابق كم است و عالج اسهال بواسيري        مهره حل كرده دهند كه در اين نسخه تفتيح و نضج و قبض نسبت به نسخ               

الرمان به رب انار سرشته بخورند و بارتنگ چهار ماشه دانة هيـل سـه                 به رعايت جگر و به جهت آخر روز سفوف حب         

ماشه سوده به آب پخته شيرة زيرة سفيد چهار ماشه شيرة خرفه شيرة تخم كاسـني هـر يـك شـش ماشـه خميـرة               

اشه پاشيده بنوشند دوم روز مرباي بهي به جـاي رب انـار بـه رعايـت جانـب                   صندل شيرين توله تخم ريحان شش م      

قبض نمايند بعد رفع شدن تب سفوف مقلياثا شش ماشه به مرباي بهي سرشته تناول نمايند بـااليش بارتنـگ دانـة                      

هيل سوده هر يك چهار ماشه به آب پخته شيرة زيرة سفيد شيرة تخم حماض هر يك شش ماشـه خميـرة صـندل                        

ه تخم ريحان شش ماشه صمغ عربي سوده يك ماشه پاشيده بنوشند و تركاري زمين كند هم جائز دارند ايضاً در                     تول

ذرب كه دو سه دست هر روز آيد گاؤزبان ريشه خطمي هر يك چهار ماشه زيرة سياه سه ماشه جـوش داده شـربت                        

اآلس شـيرة گـشنيز خـشك         هو شيرة حـب   انار شيرين دو توله تخم ريحان بارتنگ پاشيده بدهند بعدة شيرة تخم كا            

شيرة دانه هيل شربت به شيرين حضض مكي يك ماشه سوده اسپغول مسلم تخم ريحان مسلم چهار ماشه پاشـيده                    

دهند بعده شربت موقوف زيرا كه شيريني در اسهال بواسيري ضرر دارد و كذا شيرة گشنيز و كاهو در بواسـير نبايـد                       

يل تخم ريحان دهند بعده اگر يك روز دست آيد و يـك روز قـبض شـود طباشـير                    داد بعده شيرة خرفه شيرة دانة ه      
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شيريني دهند و چـون عـوارض          چهار ماشه بي   اآلس  سوده دو ماشه به نوشداروي ساده سرشته هفت ماشه شيرة حب          

ت از   براي دو سه دست بـه لينـ        ايضاًبالكل زائل نشود معجون سنگدانه تيهو صحرائي يا سنگدان خروس تجويز كنند             

ضعف معده است گلو طباشير دانة هيل بريان هر يك يك ماشه سوده خورده بااليش شيرة بهدانة بريـان سـه ماشـه                       

شيرة باديان چهار ماشه شيرة دانة هيل سه ماشه عرقيات تخم بارتنگ چهار ماشه پاشيده باز شيرة زيرة سـفيد سـه                      

 براي ضعف معده ايضاًني در اسهال كهنه معمول است ماشه افزايند و زهرمهره يك ماشه حل كنند كه به جاي شيري         

و اسهال هليله سياه كوكنار هر دو را در روغن براين نموده شكر سفيد آميخته زهرمهره مرواريد سوده همـراه لعـاب                      

الثعلب برآورده رب به بارتنگ داخل كرده بخورنـد           بهدانة بريان شيرة دانة هيل بريان در عرق كيوره گالب عرق عنب           

 اگر در ضـعف معـده و ذرب دانـه نمـام در بـراز                ايضاًاآلس اضافه كنند      الطين شيرة حب    د دو سه روز كهربا سفوف     بع

الرمـان همـراه شـيرة        بيرون آيد و تشنگي به درجه باشد كه قريب دوازده آثار آب در شب و روز بنوشند سفوف حب                  

نگ داخل كرده دهند بعده شيرة خرفة بريان اضافه         الثعلب برآورده رب به بارت      اآلس شيرة دانة هيل در عرق عنب        حب

كنند و اجازت خوردن جامن دهند بعد از آن اگر تشنگي زياده گردد صرف رب بـه و عرقيـات و گـالب دهنـد پـس                           

الرمان زهرهمهره مرواريد آميختـه       طباشير و زهرمهره و مرواريد اضافه كنند و بعد تخفيف در تشنگي در سفوف حب              

بز مروق گالب رب به بارتنگ دهند آب كاسني هر روز افزايند و شيرة خرفـة بريـان نيـز اضـافه                      همراه آب كاسني س   

كنند و جوارش آملة لؤلؤي علويخان تيار كنانند و به وقت شب زهرمهره طباشير و رب به آميخته بدهند چون مقدار                     

سـفوف دهنـده بعـده جـوارش          آب كاسني زياده گردد كه تمام نوشيدن نشود دو دام كم كنند باز همان نـسخة بـي                 

مذكور سه ماشه همراه گالب دهند بعده به تدريج صبح پنج ماشه و به وقت شام سه ماشه جوارش فقط دهند و بعد                       

چند روز وقت صبح كافور بهيم سيني دانة هيل به جوارش آميخته بخورند و وقت شام پنج ماشـه بـه كـافور دهنـد                         

گر ذرب و تب باشد طباشير زرورد دانة هيل پوست بيرون پـسته سـوده در                 ا ايضاًبعده براي تقويت حب ياقوت دهند       

الراعـي و تخـم        نافع ذرب صفراوي شرب خـوالن و آب عـصي          ذكر ادوية مفرده و مركبه    شربت انار حل كرده بخورند      

خطمي بلوط و جفت بلوط و حضض مكي و قرص و طباشير و گل عليق و تخم حماض و گل انگور دو درم به شربت                         
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الخيل و گل لحيةالتيس و برگ آن و خـوردن نـان كـه آرد او بـه                    تا بيست روز و شربت فقاح گرم و كهربا و اذناب          به  

سركه و آب بالمناصفه سرشته باشند و سيب ترش كه در آرد پيچيده بريان كـرده باشـند و نوشـيدن مطبـوخ تـوت                         

االمعـاي    ويـة بـارد كـه در عـالج زلـق          الـسواقي و ديگـر اد       شامي خام سرخ رنگ و خوردن جرم آن و خوردن حماض          

 معمول مؤلف كه مقوي معده و قلب نافع         جوارش آمله صفراوي مسطور خواهد شد هر واحد نافع ذرب صفراوي است           

اسهال صفراوي است و نيز مستعمل در حميات كه با اسهال باشد آمله به شير پرورده ده درم صندل سفيد به گالب                      

رخ گشنيز مقشر طباشير دانة هيل بيلگـري  هـر واحـد دو درم پوسـت بيـرون                   سوده زرشك محلول به گالب گل س      

اآلس گل گاؤزبان هر واحد يك درم قند سه چند و اگر به رب                پسته زهرمهرة خطائي به گالب سوده صمغ عربي حب        

جوارش د  به بسرشند بهتر بود بعده ورق نقره يك درم ورق طال نيم درم آميزند و اگر سرفه باشد زرشك موقوف دارن                    

 مقوي معده و جگر حار و قاطع اسهال صفراوي و مانع انصباب صفرا به معدة زرشك منقـي شـش درم تخـم                        زرشك

اآلس طباشير سماق گل سرخ گشنيز مقشر بريان هر يك سه درم زهرمهره سوده دو درم بـه                    خرفه مقشر بريان حب   

 كه تقويت معـده كنـد و خلفـه را            فواكه قابض  جوارشرب به و رب حماض ترنج و قند هر واحد برابر ادويه بسرشند              

سود دارد امرود از تخم پاك كرده ثلث رطل سيب پاك كرده نيم رطل بهي پاك كرده يك رطـل همـه را در سـركة           

تند بپزند و بكوبند و با دو رطل قند به آهستگي بپزند تا منعقد شود پس از آتـش فـرود آورده طباشـير يـك اوقيـه                            

 اسهال صفراوي بازدارد و احشا را قوت دهد سماق بيست درم            جوارش سماق د و مخلوط سازند     زرشك دو اوقيه اندازن   

اآلس ده درم خرنوب نبطي سي درم سمغ عربي گلنار فارسي اناردانه هر يك پـنج درم كوفتـه بيختـه بـا مـويز                           حب

ون مويز سـفوف سـازند و يـك         منقي ديگر باز كوفته به كار برند شربت سه درم و اگر وزن اناردانه ده درم كنند و بد                  

 جهت تقويـت  حب ياقوتمثقال بخورند تشنگي و اسهال معدي و معوي مزمن را نافع بود اين را سفوف سماق نامند             

معده و قلب و رفع تشنگي و منع اسهال معمول است و در اين باب بسي نفيس ياقوت سرخ مرواريد زهرمهره كهربـا                       

رم صمغ عربي طباشير پوست خشخاش گـل گاؤزبـان هـر واحـد يـك              لعل بدخشي يشب سفيد كافور هر يك يك د        

مثقال صندل سفيد گل ارمني هر يك يك نيم مثقال زعفران يك دانگ كوفته بيخته به لعاب بهدانه به قـدر مونـگ                       
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االعتماد است پنيرمايـة    كه در ذرب و ديگر اسهال صفراوي كهنه معمول استاد عليه   حبيهاس ازند مجرب است       حب

اآلس بارتنگ بريان جفت بلوط بريان پوست انـارين بريـان             مازو كزمازج هر يك دو مثقال سماق بريان حب        خرگوش  

پوست يرون پسته هستة خرماي سوخته كهربا بسد سوخته هر يك سه مثقال مغز هستة جامن بريـان پـنج مثقـال                      

تر كرده بريـان نمـوده و از ده         پوست سنگدانه مغز هستة انبه سرخ سوخته هر يك هشت مثقال تخم انگور به سركه                

 مقوي معـده    حب صندل ها مقدار نخود سازند خوراك از ده حب تا بيست             مثقال كوفته بيخته به آب به شيرين حب       

گردد و صندل سفيد طباشير آمله منقـي اقاقيـا            رافع اسهال خصوص اسهالي كه زنان را بعد از وضع حمل عارض مي            

 عربي زنجبيل مساوي كوفته بيخته به آب بارتنگ سرشته به قـدر نخـود               اآلس زيرة سفيد صمغ     غنچة گل سرخ حب   

ها سازند ربتي از دو حب تا ده حب تنها يا به آب گشنيز تازه و يا شيرة خرفة بريان و دانة هيل و گشنيز خشك                            حب

ر  مقوي معده و جگر و قلب و دماغ و حابس اسهال صندل سفيد صـندل سـرخ طباشـي                   نوع ديگر و يا تخم خشخاش     

اآلس اقاقيا هر يك دو نيم درم كهربا كتيرا صمغ عربي گل مختوم هر يك يك نيم درم زنجبيل زيره سفيد                       آمله حب 

مدبر زيره سياه مدبر غنچه گل سرخ زرد و مصطكي هر يك ده درم به دستور سابق حبوب سـاخته از يـك حـب تـا                         

 معده مازو سبز يك جزو پوست انـار صـمغ            مانع انصباب مواد مسكن حرارت مقوي      رامكهفت حب استعمال نمايند     

اآلس و    عربي مويز مع تخم هر يك نيم جزو زعفران ربع جزو سائيده قرص سازند شربت آن يك درم به شـربت حـب                      

عديل  الدم طمثي بي  كه در اقسام اسهال معدي و بواسيري و زحير و نزف       رب قابض  است    ضماد آن بر شكم نيز قابض     

السه ترش و شيرين عصارة جميز پخته هر سه برابر سرشته به آتش ماليم با قدري گالب عصارة جامن پخته عصارة ف

و عرق بارتنگ قوام نمايند و اگر خواهند به قدر چهارم قند داخل نمايند و گاهي بعضي اجزاي قابـضه چـون پوسـت                       

 و آب انار ترش داخـل       شود و در امزجة صفراوي عوض جيمز آب زرشك          بيرون پسته و صندل و انجبار نيز افزوده مي        

 معده و امعا و اسهال صفراوي را نافع و مجـرب اسـت اناردانـه بريـان ده درم       ضعفالرمان سفوف حبشود  كرده مي

 گشنيز خشك بريان سنجد خرنوب آرد كنار هر يك پنج درم عود خام نيم درم           اآلس  بلوط سماق زيرة سياه و بر حب      

شكم را ببندد و    العنب   سفوف حب  آب به استعمال نمايند شربتي سه درم         آملة منقي يك نيم مثقال كوفته بيخته به       



438 

 

اآلس سماق هر يك دو درم مصطكي گلنار هـر يـك              معده را قوت دهد تخم انگور صمغ عربي هر يك چهار درم حب            

كنند و بـا قنـد مقـوم سرشـته جـوارش              يك درم كوفته بيخته سفوف سازند و گاهي تخم مويز عوض تخم انگور مي             

 كه بعضي سفوف بلوط نيـز گوينـد       اآلس  سفوف حب آرند    ازند و گاهي اجزاي مذكوره حبوب ساخته به عمل مي         س  مي

اآلس هر يك     بلوط تخم مويز آرد كنار هر يك ده درم خرنوب نبطي حب             معده و امعا را قوت دهد اسهال باز دارد شاه         

ال معده و استرخاي آن را نـافع اسـت و            اسه سفوف خرنوب بيست درم كوفته بيخته سفوف سازند شربتي سه مثقال          

اآلس مـصطكي بلـوط گـشنيز خـشك           دانه زيرة سياه مدبر سماق پوست كنار حب         تقويت امعا كند خرنوب نبطي بي     

 تخم حماض زرشك هستة مويز گشنيز خشك بريان گل          سفوف ذرب بريان مساوي كوفته بيخته يك مثقال بخورند        

اآلس هـر يـك دو درم اناردانـه بريـان چهـار درم كوفتـه                  رم سماق حب  بلوط طباشير هر يك يك د       سرخ خرنوب شاه  

نافع اسهال و ضعف معدة حاريه نسخة مطب پوست بيرون پسته صـندل سـفيد اناردانـه                 سفوف  بيخته سفوف سازند    

پوست ترنج گشنيز خشك سماق زرشك طباشير مساوي سائيده به شربت انارين سرشته با شيرة تخم كاسني شـش         

 براي اسهال مراري مزمن معدي و كبدي مغز هستة كنـار دشـتي              ايضاً تولي سكنجبين دو توله بدهند       ماشه عرق ده  

مغز هستة جامن مغز هستة انبه كهنة بريان زيرة سياه بيلگري  پوست ترنج سماق پوست بيرون پـسته تخـم خرفـة                       

 كوكنار بريان همه مـساوي كوفتـه    اآلس بريان گشنيز خشك بريان اناردانه آمله برگ قنب بريان           بريان دانة هيل حب   

بيخته سه چهار ماشه همراه شيرة تخم خرفة بريان شش ماشه شيرة بهدانة بريان دو ماشه در عرق بارتنگ ده تولـه                      

اآلس امـرود      مقوي معده و امعا و قـاطع اسـهال حـب           اآلس مركب   شربت حب برآورده شربت انارين حل كرده بدهند       

ث هر يك ده درم آب سيب و بهي و انار هر يك يك من ادويـة كوفتـه در ايـن                  خشك هر يك پنجاه درم قرظ طراثي      

 كه براي اسهال و گرمي مزاج و تقويـت        معجونها بجوشانند تا به ثلث آيد صاف كرده باز جوش داده به قوام آرند                 آب

آلس بهمن ا معده و قلب معمول است زهرمهرة خطائي طباشير پوست ترنج گل نسرين گل گاؤزبان صندل سوده حب

دانه هر    سفيد هر يك يك درم پوست بيرون پسته صمغ عربي تخم خرفة مقشر بريان گشنيز مقشر بريان زرشك بي                  

يك دو درم رب بهي شربت انار شيرين هر يك پنج توله شكر سفيد شش توله به گالب در قوام آورده ادوية مسحوقه              
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ده و زلق آن سوءمزاج حار مادي باشد بايد كـه اخـراج             فرمايد كه اگر سبب مالست مع        شيخ مي  اقوال حكما بسرشند  

خلط به رفق نمايند و بعد از آن ربوب فواكه قابضه و آب سويق جو مطبوخ به جاورس استعمال كنند و اگر اين لـول                         

كند به شرب مثل دوغ گاؤ مطبوخ يا با آهن يا سنگريزه گرم داغ كرده مخلوط به ادوية قابضه مثـل طباشـير و گـل                          

كهربا و گلنار و قرط و طراثيث كه بر نصف رطل دوغ پنج درم از اين ادويه انداخته باشند حاجـت افتـد و بـر         سرخ و   

معده اضمده مذكور در عالج سوءمزاج حار معده استعمال نمايند و غذا از عدس مقشر و برنج و جاورس به عـصارات                      

گر از خوردن لحم چاره نباشد مثل لحم چوزة مرغ          فواكه قابضه مثل آب غوره و آب انار ترش و آب به ترش سازند و ا               

هاي مذكور پاشيده باشند بخورانند و قريب است معالجة آنكه بـه نـدرت وقـوع                  و كبك و تيهو بريان كه بر آن ترشي        

 گويد كـه    ابوسهلاين علت به سبب سوءمزاج حار ساذج باشد بدانچه در عالج سوءمزاج حار ساذج معده معلوم شده                  

عده از سوءمزاج حار مع ماده باشد ربوب فواكه به اضمدة قابضه مثل رب سيب و رب حصرم و رب انار و هر گاه زلق م

رب به و رب امرود و رب ريباس و رب ترشي ترنج با طباشير دهند و بعد از آن آب پوست جـو مطبـوخ بـه جـاورس              

شيخ گذشت به همـان اوزان بدهنـد        اي كه در قول       دهند و اگر مرض طول كند دوغ گاؤ به گل مختوم و ديگر ادويه             

وتضميد معده و همه مراق به ضماد بارد قابض متخذ از سفرجل و اطراف آس و سيب و گل سـرخ و گلنـار و مـازو و           

صندل و سك و الدن و رامك نمايند و به جاورس مطبوخ به آب حصرم و عدس مقشر مطبوخ به سماق يـا آب انـار                          

ذا سازند و اگر در اين جا تب نباشد دراج يا بچة مرغ مطبوخ به آب غـوره                  ترش و يا حماض مطنجن به زيت اتفاق غ        

كنـد ايـن را       يا سماق و يا لحم گوسالة مطبوخ به سركه ترش و برگ ترنج و گشنيز خشك خورانند و گاهي نفع مـي                     

و يـا  تـاب و قـدري طباشـير     نوشيدن آب پوست جو به صمغ و يا طباشير به آب سيب و يا كعك سوده در رائب آهن      

برنج بريان يا جاورس مقشر بريان چون به سماق بريان و اناردانة بريان بپزند و از نمك ملح اندراني بريـان اسـتعمال                       

كنند و اگر دوغ گاؤ به سنگريزة گرم يا به آهن گرم داغ كنند تا آنكه نـصف آن بـرود بعـده در آن آب سـماق و آب                              

وط منقوع در سركه سـه روز آميزنـد منفعـت قـوي بخـشد و                زرشك و قدري طباشير و گل سرخ و تخم حماض و بل           

تضميد شكم به اين ضماد نمايند افسنتين را در شراب عفص يك شب بخيسانند و صبح آب اطـراف آس و رامـك و                        
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سك آميزند و بدان ضماد كنند و يا به اين ضماد آرد جو گلنار گل سرخ مازو و يا بگيرند قيروطي از مـوم مغـسول و                 

الراعي تسقيه دهند و استعمال كنند و هنگام خواب رب به             ه آب گل سرخ تازه و آب حصرم و آب عصي          روغن گل و ب   

 گويد كه هر گاه ذرب به سبب انصباب سودا مجوسيساده با تخم حماض بريان و صمغ و گل ارمني و طباشير دهند 

اگر صفراوي باشـد قـرص طباشـير        به سوي شكم باشد بايد كه نظر كنند كه آيا اين اسهال مري است يا بلغمي پس                  

ممسك با رب به رب سيب يا رب آس دهند و يا ثمر عليق با رب ريباس و يا توت ترش خشك كرده به بعـض ايـن                            

ربوب يا اشربة قابض بدهند و اين سفوف صبح و شام سه درم به بعض اين اشربة قابضه بدهند اناردانة بريان سي درم                

سماق و پوست غبيرا و پوست كنار و پوسـت سـيب هـر واحـد ده درم گـشنيز                    اآلس بريان تخم زرشك بريان و         حب

خشك به سركه تركرده و بريان نموده و خرنوب نبطي و شامي و گل سرخ هر واحـد پـنج درم تـوت خـشك و ثمـر                            

عليق خشك و تخم حماض هر واحد شش درم طباشير سه درم همه را غيرباريـك بـسايند و بـه دسـتور اسـتعمال                         

ن سفوف نافع است تخم حماض بريان تخم انبرباريس بريـان تخـم مـويز هـر واحـد هفـت درم سـماق و                نمايند و اي  

بلوط و طباشير و گل سرخ هر واحد پـنج            گشنيز خشك بريان هر واحد چهار درم سويق سيب و خرنوب نبطي و شاه             

چنين    از آن بخورند و هم     اآلس ده درم همه را جريش سائيده صبح و شب سه درم             درم اناردانة بريان بيست درم حب     

در نيمروز و بعد آن رب آس يا رب به يا شربت آنها يا بعض اشربة قابضه بنوشند كه اين قطع مواد صـفراوي منـصب                      

اآلس سماق هر يـك شـش         به سوي شكم كند و اين سفوف حبس تام نمايد مازو پوست انار هر واحد چهار درم حب                 

تا يك درم به آب سرد بخورند و بايد كه تضميد معده به ضمادي كـه در آن                  درم همه را باريك سائيده از نيم مثقال         

الزريره و فقاح گرم و رامك و اقاقيا باشد به آب آس و آب به و آب  گل سرخ و صندل و گل ارمني و زيرة طلع و قصب           

 عصارة لحيةالتيس   برگ گل سرخ معصور و مانند آن سرشته قبل غذا استعمال نمايند و با اين ضماد اقاقيا و سماق و                   

الزريره و گل ارمني و كعك خشك و برنج فارسي هر واحد جـزوي   و صندل سفيد و سرخ و رامك و مازو سبز و قصب      

باريك سائيده به آب به و آب برگ انگور و آب برگ آس و آب برگ عوسج آميخته بر معده ضماد كنند كه در حبس                         

كه آب اول او ريخته باشند مطيب به سركه و آب انار تـرش و               مواد نافع است و غذاي مريض به عدس مقشر مطبوخ           
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هـا بـه      گشنيز خشك به مزورة معمول به برگ حماض يا به آب سماق و اب انار و يا به بقلة خرفه به بعـض ايـن آب                         

گشنيز خشك و رطب و روغن گل سازند و پوست اناردانه و پوست كنار و غبيرا و پوست سـيب و امـرود و ماننـد آن      

نند و زردة بيضه در سركه جوشانيد و سماق و توت ترش خشك بر آن پاشيده بخورانند و باقالي مقشر مطبوخ                     بنوشا

به سركة بسيار كهنه نباشد يا ممزوج به آب تناول كنند و اگر تب نباشد دراج و تيهو و كبك معمـول بـه ايـارج بـه                            

 رطب و اناردانه كوفته و سـركة غيركهنـه و يـا             مويز و اناردانه يا به آب سماق و يا مصوص محشو به گشنيز خشك و              

حصرميه با زرشكيه يا اكارع بره متخذ به چيزي از اينها بدهند و قبل غذا تنقل به سفرجل و امرود و سيب ميخـوش                        

قابض و زعرور و غبيرا و مانند آن سازند و به صندل و گالب و كافور خوشبو كنند و قريـب او ريـاحين بـاردة قابـضه                            

رم و گل سرخ و آس و گل به و گل سيب و مانند آن نهند پس اگر از اين صالح نيابد و اسـهال منقطـع                           مثل شاهسف 

نشود و در آنجا حرارت به غير تب باشد دوغ گاؤ كه به سنگريزة گرم يا آهن داغ كرده باشند با كعك سوده قدر نـيم                          

رسد و آن را به دفعات بنوشند نه به يك دفعه           رطل بدهند و هر روز اندك اندك از آن بيفزايند تا آنكه به يك رطل ب               

نويسند كه اگر سبب ضعف هاضمة معـده حـرارت معـده و تولـد                  مي جرجاني و   ايالقيو غذا آنچه مذكور شد بدهند       

صفرا بود هر صباح رب مورد ساده يا رب انار ترش آميخته و يا رب غوره به رب به آميخته و يـا رب ريبـاس بـه رب                             

اد و اين ربوب با يك مثقال طباشير با قرص طباشير بدهند و هر شب دو درم اسـپغول بريـان و                      سيب آميخته بايد د   

يك درم گل ارمني سوده و نيم درم صمغ عربي بريان به روغن گل چرب كرده سوده به آب سرد يا به يكـي از ايـن                           

ل و تخم حماض هر واحد يـك        تاب كرده به طباشير و تخم گ        تاب يا آهن    ها دهند و اگر تب نباشد دوغ گاؤ سنگ          رب

درم بدهند و شير بز به آب باران يا به آب سماق آميخته بپزند تا آب برود و شير بماند آن را به اين ربـوب بدهنـد و                             

طعام پايچه به سماق پخته و يا مزور اناردانه به مغز بادام بريان و كاسني بري مطبـوخ مطيـب بـه سـركه و بارتنـگ                           

برشـت بـه شـماق و     اوي بازدارد و باقال پوست به سركه پخته نافع است و بيضة مرغ نيم            چنين ساخته اسهال صفر     هم

اآلس و پوست انار هر چه از اين حاضر بود مواد منصب به سـوي          غورة خشك پاك كرده به اندكي مازو و گلنار و حب          

ال معوي نـافع و نـسخة       معده و روده را منع كند و بيضة مرغ جوشيده در اسهال كبدي و معدي ضار است و در اسه                   



442 

 

قرص طباشير اين است طباشير سماق هر يك پنج درم تخم حماض بريان ده درم تخم خرفة بريان گلنـار هـر يـك                        

سه درم صمغ عربي بريان هشت درم شربتي از مثقال تا دو درم و اين جوارش طباشير تشنگي و حرارت را تـسكين                       

 صـمغ بريـان هـر يـك ده درم گلنـار سـماق عـصاره                 بخشد و معده را قوت دهد طباشير گـل سـرخ تخـم حمـاض              

لحيةالتيس هر يك هفت درم زعفران افيون هر يك دو مثقال همه را به حالب بسرشند شـربتي سـه درم و اگـر ده                         

تر بود و اين جـوارش سـماق نيـز نـافع اسـت                اآلس در اين جوارش افزايند و به رب به بسرشند بهتر و قوي              درم حب 

ق كنار سويق جو سويق سيب كعك بغدادي خرنوب شامي هر يـك ده درم شـكر طبـرزد                   سماق منقي سي درم سوي    

همچند ادويه به رب سيب بسرشند شربتي سه درم تا پنج درم و اين دوا نيز قابض است سماق منقي دو درم پوست                       

ين شربت اسـهال    انار نيم درم مازو يك درم همه را كوفته به رب مورد بسرشند يا به رب به و اين يك شربت بود و ا                       

صفرا را بازدارد پوست جو و مشت تخم خشخاش يك كف پوست خشخاش همچند همه جمله را بپزند و صاف كنند                    

و اگر به سويق اناردانه يا به سماق خوش كنند صواب بود و اگر حرارت سخت عظيم نبـود بـا يـك درم پنيـر كهنـة                            

فيون دو دانگ مازو نـيم درم كنـدر نـيم درم شـربت نـيم                بريان كرده دهند و يا بگيرند پنيرماية خرگوش دو دانگ ا          

مثقال و بدانند كه چيزهاي مخدر چون افيون و بزرالبنج را در اين باب منفعت آن اسـت كـه مـاده را غلـيظ كنـد و                            

خواب آرد و مس لذع صفرا را از روده باطل كند ليكن از خطر خالي نبود و تا توانند گرد اين اشيا نبايد گرديد پـس                          

 ضـعف هاضـمه از   و اگـر تر احتراز از آن است       ضرورت شود زعفران و جندبيدستر و مانند آن با وي آميزند و اولي             اگر

اآلس سماق ثمر طرفا سـك        الرشاد نيم جزو حب     بلغم و صفراوي مخلوط در معده بود بگيرند هليلة زرد يك جزو حب            

االخوين هر يك نيم درم اين         درم پوست انار دم    هر يك سدس جزو شربت دو درم و ايضاً بارتنگ دو درم انيسون يك             

هـا بدهنـد و از ايـن نمـك اسـهال صـفراوي را                 يك شربت بود و اگر تب آيد اين شربت در آب باران يا به بعـض رب                

بازدارند بگيرند نمك اندراني و خرد كرده بريان كنند و در حال بريان كردن چند بار سركه بر آن همي پاشـند پـس                        

بگيرند و اناردانة بريان و سماق منقي هر يك ثلث جزو و گشنيز خشك بريان زرشك منقي هر يـك                    كوفته يك جزو    

ربع جزو سائيده بياميزند و به كار برند و صاحب اسهال صفرا را صواب آن است كه بر يك طعام صبر كند و يكبار در                         
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ننـد آن بخـورد و از آب صـبر كنـد            روز و شب و اندك خورد و قبل از طعام چيزي قابض چون بهي و انار تـرش و ما                   

تـر از     خاصةً اگر صفرا با بلغم مختلط باشد و صاحب اسهال بلغم را يكبارگي از شرب آب بازدارند و اسهال صفرا سليم                    

 گويـد كـه     انطـاكي ديگر انواع بود و زودتر عالج پذيرد و در اكثر در بحران امراض حاده و حميات غب و محرقه بـود                      

از يكي اخالط باشد پس واجب تنقيه اوست اوالً به فصد در دموي و صفراوي به سبب كميـت و                    زلق معده و امعا كه      

هـاي آن و      كيفيت در دموي و رداءت كيفيت در صفراوي بعد از آن استعمال سكنجبين و مزيـد انـواع انـار بـا پـرده                       

ت ورد و اقـراص آن و       نوشيدن ماءالشعير به تمرهندي و تنقل به سيب ميخوش و زعـرور و عنـاب و اسـتعمال شـرب                   

انـد و مـأخوذ از آن در حـار            بدانند كه جوارشات را در اين باب فائده بزرگ است بلكه براي غيـر ايـن تركيـب نـداده                   

ها مثل نبقي و شعيري باك نيست و اين تركيب            جوارش صندل و سيب است و اگر قبض نشود و به استعمال پوست            

و مصطكي نيم جزو همه را در آب پودينه و سركه بخاينـد و انـدكي                از مجربات من است انيسون گشنيز هر واحد جز        

بورق در آن حل كنند پس به عسل آملة عربي بسرشند و به صندل سـوده خوشـبو سـاخته اسـتعمال كننـد و ايـن                           

شربت نفع كند براي رلق و بطالن اشتها و صعود ابخره و سوء هضم و احتراق و صداع و اوجاع عارضة هنگـام تنـاول                         

 و اسهال صفراوي و تركيب اين دادم در اين مجرب يافتم ليمو و سيب هر دو مساوي بكوبند و در گالب شـيره                    اغذيه

بردارند آنكه چيزي در آن باقي نماند و از اين آب يك رطل بگيرند و مثل او آب پودينه و ربع آن گشنيز آميزند و در            

درم كوفته در پارچه بسته اندازنـد و بـر آتـش ماليـم              اين مجموع صندل و انيسون و دارچيني و قرنفل هر واحد دو             

بپزند تا ثلث او برود پس پارچه را ماليده دور كنند و مثل آن شكر در آن حل كرده حركت دهند تا بقوام آيد شربت                         

 گويد كه اگر اسهال به سبب انصباب صفرا بـه           ابن الياس از آن يك ملعقه است و اين را ياد دارند كه از عجائب است               

وي معده و امعا باشد ربوب قابضه مثل رب سفرجل ده درم با قرص طباشير قابض يـك مقـال و گـل ارمنـي نـيم                           س

مثقال بدهند يا رب سيب يا رب مورد و اين قرص طباشير ممسك طباشير سفيد يـك نـيم درم صـمغ عربـي تخـم                        

ك نيم درم كوفته بيخته بـه       حماض هر دو بريان نشاسته هر واحد دو درم سماق زرشك منقي گل ارمني هر واحد ي                

لعاب بزرقطونا سرشته قرص سازند و در سايه خشك كرده يك مثقال با رب به يا آس هر واحد ده درم بدهنـد و يـا                          
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اين سفوف يك مثقال صبح با رب به ده درم بدهند و نسخة آن همان است كه در قـول مجوسـي گذشـت و ايـنس                           

اآلس هفـت درم مـازو پوسـت انـار هـر واحـد چهـار درم                   م حب الفور كند سماق شش در      فوف نيز حبس طبيعت في    

بلوط سه درم همه را باريك سائيده يك مثقال به آب برف بخورند و غذا مزوره سماق به لحـوم دراج و ماكيـان و                           شاه

تيهو سازند و اگر اسهال اسراف كند و مريض ضعيف شود و تشنگي شدت نمايد بايد كـه تـضميد معـدة او بـه گـل                           

زيرة كرماني و صندلين و رامك و اقاقيا به آب الف گرم يا آب آس يا آب به يا آب برگ گل سرخ معصور يـا                          ارمني و   

آب ني تازه به گل ارمني سازند و يا هر صباح قرص طباشير ممسك يك مثقـال بـه آب سـفرجل و امـرود و سـيب                            

ين بـاردة يابـسه مثـل گـل سـرخ و گـل       ميخوش بخورند و غذا مزورة انبرباريس با مغز بادام و ماكيان دهند و ريـاح            

تاب كعك سميد بنوشند و به سويق كنار و غبيرا و در گالب تر كرده                 آس ببويند و يا دوغ گاؤ سنگ        سفرجل و تفاح و   

 گويد كه در رياضت و تقسيل طعام افزايند و شربت تمرهندي با گلقنـد و شـربت انـار منـصع                      خجنديتنقل نمايند   

ين مشحومين با شيرخشت و شربت ورد مكرر و يا به هليلة زرد كنند بعده قرص طباشير                 بنوشند و اسهال به آب انار     

 گويد كه اگر اسهال مراري باشد قرص طباشير ممسك به رب به دهند و ماءالشعير كه                 سعيدو قرص حماض بخورند     

ـ                      ي در آن اضـافه كـرده       در طبخ آن قوابض مثل به و اناردانه انداخته و بعد تصفيه و تبريد آن گل ارمني و صـمغ عرب

الرمـان سـه درم بـه آب          باشند بنوشند و بعد دو ساعت رب سيب به آب بارد بياشـامند و در بقيـة روز سـفوف حـب                     

انبرباريس يا رب آس يا رب ريباس بدهند پس اگر تشنگي عارض شود شيرة تخـم خرفـه بـه سـكنجبين سـفرجلي                        

 امر كنند و سفرجل امتصاص نمياند و غذا بـه مـزورة سـماق يـا                 بنوشانند و به استنفاف سويق غبيرا يا ملح و اناردانه         

اناردانه سازند و اگر قوت ضعيف شود بچة مرغ معمول بـه آب سـماق يـا زردي بيـضه بـه سـركه يـا بـه آب سـماق                          

 گويد كه ذرب نزد اطبا طبريجوشانيده بخورانند و تضميد معده به گل ارمني و اقاقيا و سماق و صندل و مازو كنند                  

است كه خروج اخالط متواتر باشد و آنچه نازل شود حاد متدارك بود و گاهي با نزول او حرارت و لهيب و عطش                       آن  

و حمي نباشد و گاهي تشنگي و تب باشد و عالجش اين است كه نگاه بـه قـوت و وقـت و سـائر قـوانين كننـد اگـر               

ن طبيعت او به هليلـة زرد و افـسنتين و           استفراغ او ممكن بود و سقوط قوت او محسوس نشود و نه سحج باشد تليي              
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مويز منقي نمايند و اگر تب يا حرارت يا ضعف مريض يا سائر قوانين مانع آن باشد نظر به قارورة او كنند اگـر مـائي                          

باشد غذاي او مزورات سماقيه و رمانيه سازند و اين قرص معروف به قرص ذرب ذريع دهند اگر تب بـه آن باشـد تـا                          

لنار نشاستة بريان پوست شعير پوست سيب هر واحد دو درم طباشير بريان چهار درم صمغ عربـي                  نباشد گل سرخ گ   

بريان گل مختوم گل قبرسي بريان هر واحد سه درم طراثيث تخم مويز بريان هر واحد دو درم و نـيم تخـم حمـاض           

رم سـازند و هـر روز يـك         ها به وزن يـك نـيم د         دار يا به سرشته قرص      هفت درم همه را سائيده به آب سيب چاشني        

قرص بخورانند به حسب قاروره اگر حار باشد به رب به و اگر حاد با حرارت باشد به آب پوست جو و اگر خلط محرق                 

لذاع حاد بود به رب حماض و رب ريباس و رب به و از براي اين علت اين سفوف مسمي به مجموع گـاهي از قـرص                           

 تخم حماض تخم خرفه تخم ريحان تخم مرو هر واحد سه درم همه را               اآلس  كند گل سرخ گلنار حب      مذكور غني مي  

غير از گل سرخ و گلنار بريان نمايند و نشاسته كتيرا صمغ عربي گل ارمني گل قبرسي گل محتوم گل قيموليا همه                      

ف بريان هر واحد سه درم طراثيث پنج درم سماق بريان سويق سيب سويق غبيرا هر دو بريان هر واحد سه درم خش                     

چهار درم زيره در سركه تر كرده خشم نموده بريان ساخته سه درم خرنوب نبطي بريان منقـي از حـب او پـنج درم                         

بلوط هر واحد هفت درم اناردانة بريان ده درم همه را جريش بسايند و بدان بيـست درم                    تخم مويز بريان بلوط و شاه     

ناشتا چهار درم بدهند به بعض ربوب يا به آب سويق جـو يـا               آميزند و هر روز بر        اسپغول بريان ده درم طباشير بريان     

به روغن گل و آب سرد به حسب وجوب حال و غذا آنچه اليق مرض باشد از مزورة رمانيـه يـا سـماقيه يـا كعـك و                             

كرد از كتاب ايشان  كند و شخصي از قوم مجوس طبابت در عراق مي جاورس دهند و هر ذرب احتمال حموضات نمي

پس هر گاه به انسان ذرب ذريع حادث شدي و به آن تب و لهيب نبودي شـكم كبـك يـا دراج را پـاك                          معروف بزند   

كرد بعده او را بر خشتي در تنور گرم كه يك شبانه روز در آن  كرده در آن سماق و اناردانه در هاون نرم كوفته پر مي  

آميخت و مريض     آن نان خشكار سوخته مي    شد پس باريك سائيده برابر        گذاشت تا مثل زغال مي      نان پخته باشند مي   

داد   خورانيد و بر آن چند جرعه رب به كه در آن قدري سك مسحوق آميخته باشند مي                  را بر ناشتا پنج درم از آن مي       

باشـد و اخـالط را لطافـت غـذا رقيـق              شد و گاهي سبب اين ذرب كثرت تلطيف غذا مي           و در يك روز قطع ذرب مي      
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ين علت نگاه كند اگر اسهال صفراوي بود يا قدري صفرا آميخته باشد بگيرند شير بـز و                  كند پس طبيب ماهر در ا       مي

با قطعة فوالد صاف كرده در ديگ كنند و دو درم طراثيث در پارچـه صـره بـسته و يـك باقـه نعنـاع خـشك در آن                              

ا بگيرند شير بز و قطعة      انداخته به آتش ماليم بجوشانند تا مائيت او برود و شخين گردد پس سرد كرده بنوشانند و ي                 

چنين عمل كنند تا فوالد مائيت شير نشف كند پـس             آهن فوالد در آتش سرخ كرده در شير داغ كنند و چند بار هم             

خوراننـد و بعـضي از        نمايند و مي    تاب مي   كنند و آن را به دستور آهن        آن را بخورانند و بعض اطبا بدل شير ماست مي         

نمايند پس بريان كرده در شير مطبوخ ثريـد نمـوده        آب غيره تر كرده خشك مي     ايشان نان خشك گرفته ساعتي در       

  النفع است در مثل اين ذرب دهند و اين شير عاجل مي

  عالج اسهال معدي سوداوي

فصد باسليق از دست چپ كنند و اسهال به مسهل سودا يا مطبوخ افتيمون نمايند و از ادويـة حـارة قابـضه تكميـد                         

الـصباح پـيش از    چة درشت گرم كرده ان را بمالند و اگر محجمة ناري نهنـد بهتـر باشـد و علـي    طحال كنند و از پار 

انصباب سودا حريره از شكر و بادام و روغن زرد طيار نموده بخورند و يـا تنقيـة سـودا بـه مـاءالجبن نمـوده خميـره               

زج همه به روغن بادام بريان گل       مرواريد به ماءاللحم دهند و اين سفوف علويخان به غايت مجرب است بهمنين كزما             

گز گل گاؤزبان زرنباد سداب تخم ميز همه به روغن گاؤ بريان هر يك دو مثقال اناردانة بريان بيست و دو نيم مثقال                       

 گويد كه تنقية سودا كنند پس دوغ به شكر و كذا شير ميش و شتر كه در آن آهن يا طـال يـا            انطاليشربت سه درم    

بدهند و اگر از مرجان سوخته يك درم و صمغ نيم درم و انيسون مثـل هـر دو سـفوف سـازند                       نقره داغ كرده باشند     

ام مرواريـد محلـول اسـت و          قطع ازالق و فساد هضم از سودا و تقويت احشا كند مجرب است و از آنچه تجربه كـرده                  

 محكم نمـوده در سـركه       طريق حل او اين است كه مرواريد مسحوق را با ترشي ترنج در شيشه كرده و سر او به موم                   

بدارند تا آنكه حل شود پس يك درم از آن به عسل بليسند كه اسهال سوداوي و علل امعا را زائل كنـد و از خـواص                           

مجربه اين است كه در چهارصد درم گالب هفت درم نقره را هفت نوبت سرد نمايند پس پنج درم طال را پنج نوبـت                        

نزده درم از آن گالب بنوشند كه تمامي امراض آالت غذا را زائل كنـد سـيماً                 پس چهل درم آهن را نه بار و به قدر پا          
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 گويد كه تكميد طحال به سركه كه        جالينوسسوداوي را و از فوائد مكتومه است و غذا زردي بيضه و دارچيني دهند               

ده باشـند نـافع     الغار و دوقو و تخم كرفس مساوي جوشاني         اندر آن بابونه و جعده و شبت و سداب و مرزنجوش و حب            

نويسد كه طبيخ بيخ طرفا كه در ورم طحال مذكور شد در استيصال مـادة سـوداوي بـه صـحت                        مي  حكيم عابد است  

 گويد كه اگر خلط سوداوي بود جوارش سفرجلي ممسك دهند و لزوم تناول مقلياثا به نـسخة                  طبريتجربه پيوسته   

ا مشوي اقتصار كنند و اگر تب باشد عـدس مقـشر جوشـانيده              قرابادين ما نمايند و از غذا بر لحم حمل صغير مقلو ي           

بعده خوب پخته و اندك سركه و روغن بر آن ريخته بخورند و اگر معدة او احتمال نكند بر كعك بريان و مغـز بـادام                          

ال  گويد كه تنقية معده و امعا از فضول سوداوي به حقنة لينة مذكور در عالج اسـه                   صاحب حاوي بريان اكتفا نمايند    

معدي بلغمي نمايند و چون سـبب منقطـع شـود اقـراص حـابس مثـل قـرص طباشـير ممـسك و قـرص كهربـا و                             

الرمان و سفوف مقلياثا دهند و اصالح حال طحال نمايند و هر صباح جالب از بزرقطونـا و                    الطين و سفوف حب     سفوف

ن كرده به گالب و اب سرد بخورنـد      بارتنگ و تخم ريحان و صمغ عربي و گل ارمني و نشاسته هر واحد يك درم بريا                

مـصنف   كروناج از دراج يا تيهو يا كبك دهند و از تناول حموضـات و از اغذيـة حامـضه و حلـو احتـراز كننـد                            و غذا 

 گويد كه اكثر به تجربه رسيده كه نوشيدن شورباي چرب لحم بقر كه در ديگ كالن پخته باشند و از بااليش          اقتباس

كنـد و   اه با نان خميري تنوري تا سه روز متواتر در حبس اين اسهال اصـالً تخلفـي نمـي                بگيرند و يا خوردن آن همر     

چنين خوردن كباب كه از گوشت آن ساخته باشند و شائبه پيه و ران نبود يا جغرات مـادة گـاؤ لـيكن پودينـه و                            هم

  فلفل سياه و نمك الهوري هم يار باشد و باقي عالج اين نوع در اسهال طحالي بيايد

  ج اسهال معدي از بثره و قرحهعال

قرص طباشير قابض بدون زعفران بخورند به اين نسخة معمول گل سرخ پـنج درم تخـم حمـاض بريـان شـش درم                        

طباشير چهار درم نشاسته صمغ عربي هر يك سه درم كوفته بيخته به گالب سرشـته اقـراص سـازند خـوراك يـك                        

الرمان دهنـد اگـر در جگـر ضـعف            رب نموده خورند و سفوف حب     مثقال و چهار تخم بريان كنند و به روغن بادام چ          

االمعاي بثوري نيز نافع است و اغذية مطفيه قابضه مثل برنج و جو و عدس مقشر مطبوع كه اول                     نباشد و سفوف زلق   
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آب او ريخته باشند تناول كنند و اولي آن است كه اغذية ايشان خالي از حموضات باشند و اگر خوف لذع قرحـه بـه                         

ترين غذاست و اگر مانعي نباشـد انـدر ابتـداي             موضت نباشد سماقيه زرشكيه از بهر منع انصباب و تنقية مواد نافع           ح

مرض فصد باسليق و حجامت ساقين نيكوترين تدبير است اگر غلبة خون و قوت باشد بعده غسل معده به ماءالعـسل                   

فور به حذف زعفران دهند تا قوت ادويه به سوي قلـب    يا به ماءالسكر و پرهيز از عروق قي و بعد حصول نقاء قرص كا             

اآلس و گل ارمني و اقاقيـا و الدن و گلنـار و لحيـةالتيس و صـندل                    مائل نكند و به سبب حرارت ايذا ندهد و از حب          

سفيد را بر معده ضماد نمايند و بالجمله عالج قروح به عالج آن كه در امراض معده گذشت بايـد كـرد بعـده تـدبير                          

الصناعه گويد كه اگر علت به سبب بثور و قـروح در طبقـه داخلـي                   مؤلف جامع  اقوال بعض مهره  معده نمايند   تشديد  

معده باشد ادوية قابضه مبرده به غير اسخان مثل قرص طباشير حابس به غير زعفران و قرص گلنار بـه رب مـورد و                        

اآلس و قطع سـفرجل پختـه     در آن حب   رب به و شربت معمول به آب حب انبرباريس و سماق و آب سويق شعير كه               

خرفه و بقلة حماض بدهند و بزرقطونا و تخم ريحان بريـان بـه                باشند صمغ عربي و گل قبرسي استعمال كنند و بقلة         

االمعـا بثـوري دهنـد و ايـن قـرص             روغن گل چرب كرده دو درم به رب سفرجل و رب آس بخورانند و با سفوف زلق                

نج درم تخم حماض مثل او صمغ عربي طباشير نشاسته كتيرا هر يك دو درم همه طباشير نافع اين است گل سرخ پ

را باريك سائيده به لعاب اسپغول سرشته هر قرص به وزن مثقال سازند و ايضاً گـل سـرخ شـش درم تخـم حمـاض                          

 زرشك بارتنگ كهربا بسد هر يك درم نشاسته صمغ عربي گل مختوم طباشير هر يك سه درم به دستور اول قـرص                     

سازند و يك قرص به آب به يا شربت آس يا رب انها بدهند و اين قرص گلنار نافع است گلنار پنج درم گل سرخ سه                          

درم تخم خرفه دو درم گل قبرسي صمغ عربي تخم حماض هر يك دو درم اقاقيا عصارة لحيةالتيس هر واحـد يـك                       

بة مذكوره بخورند و اين قرص نيز سودمند است نيم درم باريك سائيده به آب خرفه وزن مثقال قرص سازند و به اشر

االخوين سه درم باريك سائيده به آب قرص سازند بـه وزن دو درم و بـه                   گل قبرسي صمغ عربي هر يك پنج درم دم        

آب خرفه بخورند و معده را به ضمادي كه براي اصحاب ذرب صفراوي گذشت ضماد كنند و غـذا بـرنج مطبـوخ بـه                         

گل و كعك كوفته به قدري بادام بريان ومزورة معمول به برگ حماض و عدس مقشر كه                 دخن و سويق جو به روغن       
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اآلس رطـب و پوسـت كنـار و           آب اول او ريخته باشند به روغن بادام و گشنيز خشك و رطب سازند و خرفـه و حـب                   

 در ثبرهـا كـه بـر        نويـسند    مـي  يوسف و   سيداسماعيلبلوط و به و امرود و سيب و مانند آن تناول نمايند               غبيرا و شاه  

سطح معده برايد و قوت ماسكه را ضعيف كند اگر تب نباشد اول فصد باسليق كنند حجامت بر ساقين نمايند و اگـر                       

قوت قوي باشد به نقوع هليلة زرد و تمرهندي بعد فصد و حجامـت اسـتفراغ كننـد تـا مـادة علـت منقطـع شـود و                             

 باشند بدهند و آنچه به عالج اين مخصوص است اين اسـت             اآلس و خشخاش پخته     ماءالشعير كه از پوست جو و حب      

كه هر روز يك درم صمغ عربي و دو درم اسپغول و دو درم روغن گل به آب سرد بدهند و اگر بزرقطونـا و بارتنـگ و    

تخم ريحان در اندك آب بجوشانند و روغن گل بر آن چكانيده بنوشند صواب بود اين ضماد سرد بكار برند سـفرجل                      

اآلس و برگ سيب و گل سرخ و گلنار و مازو و صندل و رامك و قـرظ و سـماق و پوسـت انـار                            ه پخته و حب   در سرك 

ترش هر يك پنج درم كافور نيم درم همه را به آب مورد بسرشند و اگر يك درم زعفران و دو درم عود زيـاده كننـد                           

ز بادام بريان كرده و مغـز حمـاض پختـه و            روا باشد و غذا حسو كه از كشك جو بريان كرده و برنج بريان كرده و مغ                

تاب مقـدار     روغن بادام بر آن چكانيده و طفشيل از عدس مقشر و آب غوره و آب سماق و آب انار ترش و يا دوغ آهن                       

چون سرمه سوده و نان خشك در تنور بريان كرده نافع بود و برنج بريان كـرده بـه                     نيم رطل به پانزده درم كعك هم      

 گويد اگر زلـق     هبةاهللابن  ه سودمند بود و اگر اين ثبرها عقب دق و سل برآيد آن را عالج نيست                 شحم گردة بز پخت   

معده تابع قروح از قبل سوءمزاج حار مفرد باشد عالجش به شرب ماءالشعير كه در طبيخ او قطعة به داخـل كـرده و                        

ة تخم خرفه به رب بـه يـا سـكنجبين           هنگام تصفيه و تبريد آن در آن صمغ عربي و گل ارمني آميخته باشند و شير               

سفرجلي و آب انبرباريس به رب سيب بنوشند يا قرص طباشير حابس به غير زعفران بخورند و معده را به طحلـب و                       

جرادة كدو و سماق و گل سرخ ضماد كنند و به چوزة مرغ و آب سماق را به آب اناردانه غذا سازند و اگر قروح بـاقي                           

موجود در معده پيدا شده باشد اوالً قي به شرب آب سرد تنها يا آب انار نمايند و ماءالـشعير                    بود و آن از صفراي حاد       

به آب انار بنوشانند و تبريد مزاج به شيرة تخم خرفه به آب به ترش و طباشير به رب سيب كنند و اگر تب نباشد به                          
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يد كه اگر زلق معده و امعا از قـروح باشـد             گو  انطاكيچوزة مرغ معمول به سركه و گشنيز يا به آب سماق غذا سازند              

العبه و ادهان مثل بزرقطونا و روغن بادام واجب است و غذا آنچه در آن قبض و  تقليل حوامض و تكثير صموغ و ذوات

تغريه باشد مثل خرفه و چقندر و قطف و اطريه به بادام و آب مدبر بنوشند و الطف تدبير او اين است كه در آن آهن                          

سرد كنند بعده با مصطكي در ظرف نو بجوشانند و سرد كرده به كار برند و قومي در آن بـرگ آس و قطـع                         چند بار   

اندازند و اين فعل نيك است و در تضميد معده به آس و صندل و اقاقيـا و عـدس بـه سـركه سرشـته و                             انجباري مي 

نويـسد كـه عـالج ايـن عـالج            مـي  خجنـدي تخفيب اطراف به حنا و عصفر در گالب يا آب كدو سرشته باك نيست               

اآلس بلوط سـماق زيـره در         الرمان نفع كند اناردانه بريان جزو حب        االمعاي بثوري است و خوردن اين سفوف حب         زلق

سركه تر كرده بريان نموده آرد كنار و غبيرا گشنيز بريان خرنوب شامي و نبطي مكد نيم جزو رامك سك عود مكـد                       

رم به رب مناسب بخورند و اغذية مطفيـة قابـضه مثـل زرشـكيه و سـماقيه و                   ثمن جزو همه را جريش سائيده سه د       

 گويند كه در اول اسپغول بـا رب آس و انـدك روغـن گـل                 ابومنصور و   ميرابوعوضريباسيه و امثال آن تناول نمايند       

نـشود  ممزوج به آب سرد بدهند و يا سه تخم مطبوخ به دستوري كه در قول اسمعيل گذشت بايـد داد و اگـر زائـل                          

قرص طباشير قابض به آب انار ميخوش و آب به خورانند و شكم را به مورد و اقاقيـا و الدن و افيـون ضـماد كننـد و          

تـاب يـا      شبانگاه دو درم اسپغول به روغن چرب ساخته بدهند و چون از اين تدبير تـشكين نپـذيرد دوغ گـاؤ سـنگ                      

ده و امعا را زائل كند گـل سـرخ چهـار درم تخـم حمـاض                 تاب با نان كعك بايد داد و اين قرص بثور و قروح مع              آهن

زرشك بارتنگ كهربا بسد هر كدام چهار دانگ نشاسته صمغ عربي گـل مختـوم طباشـير هـر كـدام دو درم كوفتـه                         

اآلس يـا رب بـه يـا رب سـيب             بيخته به لعاب اسپغول قرص سازند هر يك به وزن مثقالي و يكي از آن با شرب حب                 

 اگر زلق معده از حرارت و بثور باشد كه در سطح معده برآيد هر چه در زلق معـده از ضـعف                        نوشته كه  طبريبدهند  

قوت ماسكه گفتم يعني آنچه در قول او در اسهاال معدي بلغمي گذشت همه نافع است و بهر حرارت تخم بارتنگ و                      

ميات مبـرده و سـماقيات و     اسپغول هر دو بريان به روغن گل خالص و روغن سفرجل در آن بيفزايند و طعام او حصر                 

انبرباريسه و مانند آن سازند و بر معده اين ضماد بارتنگ اسپغول گل سرخ پوست جو و قـسب مـساوي در سـركه و                         
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كننـد    روغن گل حل كرده بر معده تا وقت غذا ضماد نمايند و گاهي تضميد معدة او به آب آس و سيب و به تنها مي                        

اب آس رطـب و آب        بودي امر به اين روغن كـردي بگيرنـد آب بـه ميخـوش و              و ابوماهر چون علت از بثور و حرارت         

الراعي هر واحد رطل صغير و سركة كهنه صد درم در ديگ آهن كرده و بر آن هفتـاد درم روغـن گـل خـالص                            عصي

رتنـگ  انداخته به آتش نرم بجوشانند تا همه آب و سركه برود و روغن بماند معدة عليل به اين روغن غرق بدارند و با                      

  و اسپغول هر دو در اين روغن بريان كرده بدهند و در اين علت چيزي بهتر از اين روغن نديدم

  عالج اسهال معدي از ضعف جگر و سدة آن

تدبيرش همان است كه در بحث ضـعف جگـر و سـدة آن گذشـت و جوارشـات منفـذ غـذا در بـدن مثـل جـوارش                              

ه در باب صعف كبـد از اضـمده و كمـادات و اغذيـه و غيـره       فنداويقون و جوارش مصطكي دهند و تقويت كبد بدانچ        

نويسد كه هر      مي ابن عباس  و جوارش عنبر علويخاني نيز در اين باب مجرب است            الشيخ مذكور شد بايد كرد كذا قال     

گاه ذرب از قبل سدد باشد بايد كه آنچه مفتح سده باشد استعمال نمايند از اغذيه و ادويه مثل آب كرفس و باديـان                        

وز يره و انيسون و نانخواه و ايضاً تخم كرفس و باديان و زيره و انيسون دهند و ايضاً قرص انبرباريس بـه سـكنجبين                         

سفرجلي و به آبي كه در آن زيرة كرماني جوشانيده باشند بدهند و از اغذية غليظه لزجه مثل اغذية معموله از آرد و                       

 اغذيه و ادوية قابضه حذر نمايند كه اين در صـدد افزاينـد و اگـر در         نشاسته و اطريه و مانند آن منع كنند و از دادن          

اين جا تب نباشد اين ماءاالصول بدهند پوست بيخ كرفس پوست بيخ باديان بيخ اذخر و فقاح آن هـر واحـد ده درم                        

ه هـر   الطيب مصطكي اسارون هيل قاقل      تخم كرفس انيسون باديان هر يك پنج درم زيرة كرماني دوقو مثل آن سنبل             

واحد يك نيم درم عود بلسان سليخه هر واحد سه درم مويز منقي بيست درم همه را در سه رطل آب بجوشـانند تـا                         

 بعد بيان تـدبير مـذكور ايـن         صاحب خالصه نصف بماند صاف كرده هر روز چهار اوقيه با امروسيا نيم مثقال بنوشند              

اردانه و زرورد هر كدام چهار درم در آب كاسني يـا            هم نوشته كه چون سده مفتوح گردد صندل سفيد و زرشك و ان            

آب بارتنگ يا آب گرم شب تر كرده صاف نموده شيرة تخم خرفه بريان شربت سيب آميختـه بنوشـند در آنجـا كـه                         

 گويد كه اگر ذرب تابع       سعيدغلبة حرارت باشد واال جوارش خوزي و سفوف مقلياثا و جوارش آمله و امثال آن دهند                 
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 باشد مريض را آب زيرة كرماني به سكنجبين ساده يا بزوري دهنـد و اگـر حـرارت نباشـد ماءاالصـول                       انسداد عروق 

  بنوشانند و تقليل غذا و پرهيز از اغذية غليظه كنند و مزورة زيرباج خورانند

  عالج اسهال معدي دوري

عـضوي كـه در آن مـاده        به حسب خلط غال به تنقية بدن به فصد و مسهل و حقنة حاده و حبوب قويه كنند بعـده                     

شود و تقويت آن مع تقويت معده حسب مزاج نمايند و در اين قسم زنهار چيزي قابض پيش از استفراغ تام                       جمع مي 

به كار نبرند بهر آنكه هر گاه ماده موجود باشد و قطع اين اسهال به اشياي قابضه نمايند بـه دبـيالت يـا اورام رديـة                           

مؤدي گردد چنانچه شخصي را اين نوع ذرب عارض شده بعد خوردن طعـام اسـهال   قتاله يا حميات مرمنه و غير آن      

آمد طبيبي به غلطي قبل از تنقيه سفوف قابض داد و نه نامنهضم موقوف شـد                  شد و دانه درست غيرمنهضم برمي       مي

فرمودنـد  باز سفوف ادوية حار داده بعده روزبروز شكم مريض سخت شد و رنگش سياه گرديد استاد استادي مرحـوم        

الثعلب گاؤزبان باديان مـويز منقـي تخـم           اخالط مختلفه در معده به طور ورم صلب جمع شده اين منضج دادند عنب             

كاسني كوفته شاهتره گل سرخ بيخ كاسني جوشانيده گلقند داخـل كـرده روز مـسهل هليلجـات و غيـره و فلـوس                        

 غاريقون در جوشانده مسهل زياده فرمودند و تبريد         خيارشنبر و سناي مكي روغن بادام افزودند بعده ريوند خطائي و          

 صـاحب كامـل     اقوال حكمـا  عرق گاؤزبان عرق كاسني گلقند شربت بزوري دادند دوم روز باديان چهار ماشه افزودند               

المواد يا ياددار معلومه آيد بايد دانست كه اين از فضول مجتمع در عروق يـا                  گويد كه اگر اسهال اندك اندك مختلف      

بايد كه اعانت  ضي اعضا است و طبيعت بر دفع اين فضول و اخراج آن به تمامه به يك دفعه قادر نيست پس مي  در بع 

طبيعت نمايند به دادن دواي مسهل مخرج اين فضول اگر فضول صفراوي بود آب انارين به شحم آنها و شكر به قدر                      

دهند و افضل از اين هليلة زرد با شكر بـه قـدر             حاجت بدهند يا شربت ورد مكرر چهار اوقيه با يك اوقيه سكنجبين             

حاجت است كه آن استفراغ خلط و تنقية بدن نمايد و عقب آن امساك طبيعت كند اگر خلط بلغمـي باشـد هليلـة                        

كابلي با شكر به قدر حاجت بدهند كه اين اسهال ماده عروق به عصر معده و امعا و عروق نمايد و بايـد كـه صـاحب                           

معتدل و تقليل غذا و تلطيف او استعمال كنند و از اغذية مولد خلط خارج به اسهال منع نماينـد   اين علت را رياضت     
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و اغذية مضاد آن خلط دهند و تدبير او به تدبير مضاد او كنند و بعد از دفع فضالت به تقويت معده به دستور يكه در 

نويـسند كـه از اطعمـة مولـد خلـط          مـي  امشفاءاالسـق  و   قديم مغني و   صاحب ترويج انواع سابق گذشت توجه نمايند      

مخصوص اجتناب كنند و ترك غذا در روز و اخراج هر خلط بدانچه اليق او بود به طريق اسهل نمايند و كذا تقويـت                        

عضوي كه در آن خلط جمع گردد بدانچه اليق او باشد بايد كرد از اضمدة مقويه و سفوفات حابسة قابضه و قطع اين                       

 گويد  طبريامي كه افراط كند و ضعيف گرداند و ادعيه را الم رساند و از آن خوف سحج باشد                   اسهال نشايد مگر هنگ   

كه بعد معرفت جوهر فضول استفراغ آن خلط نمايند اگر از خلطي باشد كه محتاج دواي مسهل بود اول ماءاالصـول                     

ز باشـد اسـتفراغ او بـه ايـن          منضجه دهند بعده مسهل خورانند پس اگر خلط سوداوي بود و دورة او در هر چهـار رو                 

مطبوخ بعد رعايت قوانين از سن و مزاج و فصل نمايند هليلة سياه ده درم بليلة كابلي پـنج درم افـسنتين پـنج درم                         

حشيش غافث هفتدرم كمافيطوس كماذريوس هر واحد سه درم فودمو هر واحد دو درم تخم كرفس انيسون باديـان                   

هر يك سه درم افتيمون پنج درم در پارچه صره بسته با دو درم ريوند كوفته همه     ايرسا كوفته آمله بليله تربد كوفته       

را به دستور مطبوخ بجوشانند و صاف كرده شربتي حسب قـوت مـريض بگيرنـد و تقويـت او بـه ايـن حـب نماينـد                            

بـوخ  هـا سـاخته بـا مط        غاريقون يك درم نمك نفطي دو دانگ ايارج فيقرا نيم درم به آب اين مطبوخ سرشـته حـب                  

گرم بخورانند و اگر شربت واحد اين كفايت نكند ماءاالصول هفت روز بدهند پـس شـربت ديگـر از ايـن مطبـوخ                          نيم

بياشامند و اگر بلد بارد بود بهتر آن است كه هوا را معتدل گردانند و به بلد معتـدل نقـل كننـد و اگـر ضـرورت بـه                              

مون درم افسنتين يك نيم درم عـصارة غافـث دو ثلـث درم              معالجة اين عليل بالمدافعت اقتد اين حب بخورانند افتي        

ايارج فيقرا دو ثلث درم همه را سائيده با هفـت درم اطريفـل كبيـر بـسرشند و چهـار درم از آن وزن كـرده بـه آب                              

 گرم بخورانند و اگر اتفاقاً از اين علت زائل نشود و قبل روز دوره به ترب و سمك مالح و اطعمة مشاكل او و شراب    نيم

غليظ لزوم قي نمايند و در بلدي شخصي از ملوك اطراف وارد شد و او را اين دور سوداوي بود پس عـالج او حـسب                          

الرسوم نمودم و در عالجش استقصا كردم و عالج در آن منفعت نكرد گمان كـردم كـه آن پرهيـز                       وجوب قوانين علي  

و كبكب ساختم و صحت تام يافت پس چيزي بهتـر           كند پس لزوم عالج او قبل روز دوره نمودم و غذاي او تيهو                نمي
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المعالجه    نوع صفراوي سهل   و اما ترين اغذيه حسب امكان نيست        در معالجة اين علت از پرهيز عليل و لزوم او به اليق           

شود تمرهندي صاف از تخم و ريشه بيست درم پوست  است و به خل طبيعت در يك دو دفعه از اين مطبوخ زائل مي

ايـد پـس فلـوس        ست درم آلوبخارا سي عدد همه را در پنج قدح آب بجوشـانند تـا بـه يـك نـيم قـدح                      هليلة زرد بي  

گـرم    خيارشنبر پانزده مثقال در آن ماليده بار ديگر صاف كنند و سه طسوج سقمونياي مـشوي بـر آن پاشـيده نـيم                      

ته باشـند و ماننـد آن دهنـد و          بنوشند و غذا حصرميات و سماقيات و رمانيات سازند و شعير كه اناردانه يا سماق پخ               

داد تمرهنـدي منقـي از حـب و           لحوم خفيفه دهند اگر تب نباشد واال مزورات مذكور دهند و ابوماهر اين شربت مـي               

ليف پنجاه درم آلوبخارا پنجاه عدد ترنجبين پنجاه درم بر همه پنج رطل آب اندازند و بپزنـد تـا نـصف بـرود خـوب                          

گـردد    نداخته بار ديگر بپزند تا به قوام سكنجبين آيد و امر به استعمال اين دائم مي               ماليده صاف كنند و بر آن شكر ا       

يافتند و اما ادويه و اشربة قابضه هر گاه بعد تنقيه احتيـاج بـدان افتـد پـس رب                   از اين علت به اين شربت صحت مي       

وع رطوبي را استفراغ اگر قوت       ن و اما   كند    سيب و رب غوره و رب ريباس و رب سفرجل و مانند آن در آن كفايت مي                

صالح باشد به اين حب كنند غاريقون يك نيم درم تربد يك درم ايارج فيقرا يك درم نمـك نفطـي نـيم درم خربـق                          

سفيد شحم حنظل هر يك دو دانگ هليلة شياه صبر سقوطري هر يك سه درم همـه را سـائيده بـه عـسل سرشـته                          

اهي صاحب اين علت را شربت واحد از اين حب كفايت كنـد و دائـم                ها سازند خوراك دو درم و دو ثلث درم و گ            حب

جلنجبين استعمال نمايند و غذا ناشف دهند و اگر رطوبت عسرالخروج يا غلظ و لزوجت باشد لزوم شربت ماءاالصول                   

به جلنجبين كنند و مصطكي اندك به جلنجبين استعمال نمايند و اگر در معده ضعف باشد حقنـه جـاذب رطوبـات                  

عمال كنند و نسخه آن در سوءمزاج بارد رطب معده و در اجتماع رطوبت در آن و در اخـتالج آن گذشـت و هـر                          است

گاه از فضول نقا حاصل شود اين سفوف دهند مصطكي گل سرخ هليلة سياه در زيت يا روغن بريان كرده هر يك دو                       

احد يك درم قرظ طراثيث هر يك پنج درم درم زيرة سياه در سركه تر كرده بريان نموده خرنوب شامي و نبطي هر و      

شـود و     تخم حماض بريان سه درم همه را سائيده مقدار واجب هر روز بر نهار بدهند و گاهي جوارش خوزي داده مي                    

برشت و مانند آن      اين وقتي است كه در آنجا تب باشد و اگر تب نباشد غذاي او تيهو بريان مطنجن و زردة بيضة نيم                    
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دموي را عالج فصد باسليق و اصالح غذاست و حفظ قوت و استعمال سكنجبين سـفرجلي سـاذج و                    نوع   و اما سازند  

قرص حماض و غذاي او از مزورات سازند اگر در آنجا تب باشد مزورات به آب عدس مقشر مطيب به گشنيز خـشك                       

اين نوع پادشاهي بزرگ را     و مانند آن بدهند و هر گاه در فم معدة او ضعف يابند بر آن ضمادات مقويه ضماد كنند و                     

كردند و من به فصد و اخراج خـون   عارض شده بود و اطبا كه در خدمت او بودند تبرك فصد و حفظ قوت اشارت مي         

نويسد بدانند كه مراعات پرهيـز قبـل و            مي مؤلف جامع بسيار و ترك شراب تا مدتي ايما نمودم و از آن صحت يافت              

تر آنچه ممكـن باشـد از اطعمـه مثـل             الفساد و اختصار بر خفيف       غليظ و سريع   در روز جميع اين انواع و ترك اطعمه       

تر مثـل عـدس       لحوم چوزة مرغ و تيهو و مانند آن از واجبات است و چيزي در معالجة اين علت از لزوم اغذية خفيف                    

 و بعد تنقيـه     سازند  مقشر جوشانيده اندك سركه و اندك روغن بر آن پاشيده نيست و گاهي غذاي او كعك بريان مي                 

چنين به جوارش خوزي و جوارش جالينوس و جـوارش سـفرجلي              براي قبض بر سفوف مقلياثا مواظبت نمايند و هم        

  ممسك

  عالج اسهال معدي از ذباب خمل معده

و اين مرض صعب قتال است بايد كه تضميد سده به قوابض مقوية بارده مثل سماق و گل سرخ و طباشير و فوفـل و                         

نار و حضض و عصارة لحيةالتيس به آب آس يا به آب برگ انگور يا آب بـه سرشـته ضـماد كننـد و                         صندل و پوست ا   

ها مثل سويق جو و سيب و سفرجل به روغن بادام دهند اگر حرارت باشد و بـر شـورباي لحـوم خفيفـه مثـل                            سويق

يچ حركـت نكننـد و گوينـد كـه          كبك و تيهو و دراج اقتصار نمايند و بعد از غذا اما دير بر پهلوي راست بخوابند و ه                  

حريرة معمول به شيرة سميد بالخاصيت انبات خمل نمايد و كذا ادوية باردة مفرده كه در آن قوت حابسه باشد مثل                     

گلنار و مازو و اقاقيا و گل مختوم و گل ارمني و طباشير مخصوصاً بريان مربي به كافور و اناردانه و سـماق زرشـك و                          

ول بريان و تخم بارتنگ و تخم گل و عصارات قابضه و رائـب مطبـوخ كـه در آن مـسكه                      ريوند و تخم حماض و اسپغ     

طبـري  اصالً نباشد خصوصاً اگر با آن سحج باشد و اسوقه بارد مثل سويق انار و سويق كنار اگر حار باشد نافع اسـت                        

رجوع به اعتدال كرده باشد     گويد كه اگر ذهاب خمل بعد ورم حار باشد به مزاج و قوت مريض نكاه كنند اگر مزاج او                    
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و در آنجا بقية ورم نباشد و نه وجع از اغذيه بر الطف چيزي كه آن را دهند اقتصار كنند و غـذاي او شـورباي لحـوم                            

بچة مرغ و گنجشك و مانند آن باشد و تضميد معده از خارج به اين ضماد كنند گل سرخ سه درم برگ مـورد پـنج                          

ك درم همه را سائيده در آب به يا سيب ميخوش حل كنند و گاهي در اين ضـماد                   الزريره ي   درم فوفل دو دانگ قصب    

الحرارة و رنگ او مائل بـه         تر گردد و از شراب آنچه قليل        شود تا در تقويت معده قوي       رامك و قسب و كعك افزوده مي      

 روغن گل خالص و در آن       سفيدي باشد بنوشانند و در هر پنج روز يك بار تغريق معدة او به اين روغن نمايند بگيرند                 

گـرم نمـوده تغريـق معـده          اآلس و رامك و الدن به مقادير مناسبه بجوشانند و روغن را صاف كنند و نيم                 ترنج و حب  

آمد به طبخ ابتدا نموده بدانند كـه          بدان نمايند پس اگر ببينندكه هضم به قوت شروع نموده و آنچه غيرمنطبخ برمي             

برشت زياده كنند و در قوت        بيضة نيم   تدبير دوام نمايند و در غذاي او مدققه و زردة           خمل بر جوع ابتدا كرده و برين        

شراي او بيفزايند و حفظ مزاج او از تعير نمايند و از رياضت منع كنند و دخول حمام هـر روز يـك بـار خفيـف الزم                            

بعـضي اطبـا وضـع محـاجم بـه          گيرند و در آن طول جلوس نكنند و بر ناشتا امر به دلك معده او به دست نمايند و                    

كنند از براي آنكه جذب خون از اين و از دلك به سوي عـضو   غيرشرط بر معده اعني بر عضالت موضوعه بر معده مي        

 اولي براي طبيعت است و رد اعضايي كه ممكن رد آنها مثل لحم رخو و امثال آن و بعضي اطبا                      شود چه خون آلة     مي

گردد و مثل اصبع كه برود يا عضوي          شود و آن چون زائل مي       ز نطفه پيدا مي   گويند كه خمل معده عضوي است كه ا       

كند و اگر عود نمايد مثل دشنه بود كه بر عضو واقع شود مثل جوهر عصبي كه طبيعـت     كه قطع شود و آن عود نمي      

اند   كردهكند و بعضي ذكر       آن را حادث كند چنانچه طبيعت بر استخوان شكسته جوهر عصبي وشبذي غليظ پيدا مي              

شود مثل نبات شعر طبيعت آن را در          يابد و از فضول پيدا مي       رويد و آن عضو از نطفه تكون نمي         كه خمل بار دوم مي    

كند براي منفعت و چون اين عقب ذرب خبيث افتد بايد كه به عالج آن مشغول نـشوند تـا آنكـه                        الحال پيدا مي    ثاني

ان عالج كنند تا آنكه رجوع به قوت كند اصالح غذاي او به حسب              مريض به قوت خود رجوع كند و به مقداري كه بد          

مزاج او كنند حتي كه هر گاه به قوت خود عود كند به عالجي كه مذكور شد معالجه نمايند و اگر مزاج او مائـل بـه                           

ائـل بـه    حرارت باشد پوست سيب و پوست به بنوشانند و غذاي او سماقيه و حصرميه و رمانيه سازند و اگر مزاج او م                     
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اآلس چهار درم گل سرخ       برودت باشد اين سفوف بخورانند زيرة كرماني در سركه تر كرده خشك نموده سه درم حب               

دو درم مصطكي يك نيم درم عود خام دو ثلث درم كندر نيم درم همه را جريش بسايند و به شربت آس معمول بـه                         

است كه مذكور شد و در آن اين زياده نماينـد كـه              ذهاب او از خوردن سموم باشد عالجش همان          و اگر عسل بدهند   

اند كه حـسوي متخـذ        در هر سه روز ثلث مثقال ترياق دهند و در طعام او لحم قنفذ خورانند و بعض اوائل ذكر كرده                   

كند و نوشيدن شير خر آن را بروياند و تقويـت دهـد و ابـوعمران                  به مغز سميد و شير بز يا شير نعاج انبات خمل مي           

كـرد و امـر تبـرك          يسار در اين علت به تناول موم و روغن در هر نج روز يك نـيم درم از آن اشـارت مـي                       موسي بن 

  نمود رياضت وكد البته مي

  عالج اسهال معدي از ادوية مسهله

به ادوية قابضه حبس نمايند و دوغ سرد ساخته دادن مجرب است و اگر بزور لعابيه در دوغ گاؤ يك لمحـه گذاشـته                        

فيد بود و چارتخم بريان كرده به روغن گل چرب ساخته بدهند و اژر كتيـرا سـوده نـيم درم در جغـزات                        دهند نيز م  

السالطين افتد سودمند بود و يا زيرة سفيد بريان شـش ماشـه               آميخته بخورند براي حبس اسهال كه از خوردن حب        

افراط عمل مسهل به كـار آيـد و فـوراً           سوده با نيم پاؤ ماست مسكه دور كرده بخورانند و اين سفوف قشرالرمان عند               

حبس كند پوست انار مازو هر واحد يك درم كعك دو درم كندر نيم درم بزرالبنج ربع درم افيون يك دانگ اين يك                       

السالطين عارض شود لعـاب   شربت كامل است قوي مزاج را و با ميبه بدهند و ايضاً براي ذرب كه از حدت دواي حب       

 مغز بادام چهار ماشـه شـيرة خرفـه شـش ماشـه لعـاب بهدانـه سـه ماشـه در عـرق                         ريشة خطمي شش ماشه شيرة    

الثعلب دو توله گالب چهار توله برآورده شربت انار شيرين دو توله داخل كرده و چهارتخم شش ماشه به روغـن                       عنب

طكي ها آمدن اسهال عقب طعام عـادت شـود سـماق زرشـك مـص                بادام چرب كرده پاشيده بنوشند و اگر بعد مسهل        

االيچي سفيد باديان بريان صمغ عربي بريان كوفته بيخته به شربت اناز شيرين سرشته تناول نمايند و بااليش عـرق                    

نويسند كه در مسهل اسهال مفرط يا به سبب ضعف ماسكة              و بعضي شراح قانون مي     بوعلي سينا الثعلب بنوشند     عنب

 لذع مسهل دهـان آن را و يـا بـه سـبب اكتـساب بـدن                  شود و يا به سبب وسعت ئهان عروق و يا به سبب             عروق مي 
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سوءمزاج را از مسهل مثل حرارت ممد اخالط و رطوبت مرخي و مانند آن مثل آنكه افراط او بـه سـبب قـوت دواي                          

مسهله باشد پس بايد كه مقابلة سبب موجب نمايند مثالً در اول به تقويت ماسكه به نحوي كه در عـالج ذرب بـارد                        

ند و در سبب ثاني ادوية مضيقه فوهات عروق مثل ادوية قابضه و مغريـه و اغذيـه دوائيـه بـه ايـن                        گذشت توجه نماي  

صفت استعمال كنند و در ثالث به استعمال چيزي كه كسر حدت و لذع ودا كند مثل ادوية مغرية مبـرده پردازنـد و                

ضـه از آن نماينـد و ايـضاً چـون           ماست را در اين منفعت عظيم است و در سبب رابه تعديل مزاج و اصالح حـال عار                 

اسهال در مسهل افراط كند ربط اطراف از فوق و اسفل به ربط قوي نمايند و از بغـل و بـن ران ايتـدا كننـد و از آن                              

نزول نمايند و اندك ترياق بخورانند يا قدري فلونيا و عرق آورند اگر حمام ممكن باشد و يـا بـه بخـار آب گـرم زيـر                            

چون عرق كثرت كند و بدان اسهال منقطع نگردد قوابض شكم بخورانند و ايضاً بـدان دلـك                  جامه سر بيرون كرده و      

نمايند و لخلخة خوشبو از آب رياحين و صندل و كافور و عصارات فواكه استعمال كنند و بايد كه دلك اعضاي خارج                      

ضـالع و ميـان كتفـين او و         و تسخين آنها سازند و اگرچه آن تسخين از وضع محاجم ناري باشد به نهادن آن تحت ا                 

هاي قابـضه مثـل ميـاه         هاي قابض مثل سويق غبيرا و كنار و مانند آن و به آب              اگر احتياج به نهادن اضمدة به سويق      

ها روغن سفرجل و روغن مصطكي نهند و واجب  نطرونيه و زاجيه بر معده و احشا افتد به عمل آرند و كذلك از روغن 

آرد و از هواي حار نيز كه مرخي قوت و بنابر آن معين بـر                 نند كه به عصر اسهال مي     است كه از هواي بارد اجتناب ك      

اسهال است و به شمومات خوشبو تقويت دهند و قوابض مثل بزرقطوناي بريان و صمغ عربـي بريـان و گـل مختـوم                        

دارند تا شـراب      م مي بخورانند و كعك در شراب ريحاني گرم كرده تر ساخته بدهند و گاهي نان به آب انار بر آن مقد                   

ها براي قبض و تقويت و تغريه و نشف رطـوبتي كـه حـدت يافتـه و                    چنين سويق   حار بر معدة خالي وارد نشود و هم       

الرشاد سه درم و بـراين        القبض است مفيد بود و از مجربات اين است كه بستانند حب             پوست خشخاش سوده كه قوي    

انند كه در قطع آن به غايت نافع و بايد كه غذاي او قابض مبرد به برف                 كرده در دوغ بپزند تا آنكه منعقد گردد بنوش        

مثل چيزي كه در آن آب غوره و آب به ترش باشد بسازند و از آنچه اعانت بر حبس اسهال كند تهبج قي به آب گرم                         

ب منع كنند و اگر و ايضاً وضع اطراف دردي است و تبريد آنها به مبردات نكنند و اگرچه برايشان غشي افتد و از شرا               
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 شيخ نوشـته كـه      ايضاًاين همه تدابير سود ندهد و در آخر امر مخدرات و معالجات قوية مانع اسهال استعمال نمايند                  

اي نمايند كه     ها معالجه كنند و خصوصاً چون در البان حيله          در ابتداي اسهال دوائي واجب است كه به شيرها و روغن          

ه در آن چيزي از قابضات باشد كه اين تعديل سبب فاعـل لـذع كنـد و گـاهي در         قابض شوند و در ادهان به نوعي ك       

گـردد و شـرب       شود و گاهي در شراب اين يك دو دفعه شفا مـي             اول ابتدا بر شير و روغن و آب گرم اقتصار كرده مي           

 كند پـس اگـر      آب گرم اندك اندك و خصوصاً چون چيزي از جوهر دوا به معده و امعا بچسبد كه آن ازالة عاديت او                    

نويسند كه گاهي سـبب ضـعف          مي جرجاني و ايالقي  چنين نفع كند      اتباع آن كنند به حقنه مغريه معتدله يا غذا هم         

ماسكه بقاي قوت دواي مسهل در معده بود و بدان سبب اسهال افتد در اين حالت اسپغول بريان كرده به روغن گـل           

الرشاد سه درم بريان كرده و درسـت در            مرطوب مزاج بود حب    الطين دهند و اگر صاحب علت       چرب كرده و يا سفوف    

روغن گل چرب كرده به آب سرد دهند و اگر به دوغ جوشانيده دهند صواب بود و اگر امـر مـؤدي بـه سـحج گـردد                            

 انتباهاالخوين در آن حل كرده نافع بود فقط           عالجش در عالج سحج مذكور گردد و حقنه به روغن گاؤ گداخته و دم             

 معدي كه از ضعف قوت به اضمدة معده يا بطالن آن باشد اگر سببش برودن و رطوبت يا صفرا تنها يا صفرا و                        اسهال

 بـه سـبب     و اگـر  بلغم مخلوط بود عالجش همان است كه در عالج اسهال معدي بارد رطوبي و صفراوي مذكور شـد                   

ه در بحث نفخ و رياح معده مذكور شـد          تولد رياح در معده باشد عالجش نيز اسهال معدي بارد رطوبي است و هر چ              

حسب حاجت به عمل آرند و آنچه از تشويق و تغير فعل هاضمه بود عالجش به عالج اسهال معدي صفراوي نماينـد                      

و هر چه در بحث فساد هضم گذشت به عمل آرند و آنچه از ضعف قوت ماسكه باشد پس اگر سـببش رطوبـت لـزج                          

ال معدي رطوبي گذشت و اگر سببش بثور معده بود عالجش نيـز مـسطور               بود عالجش همان است كه در عالج اسه       

شد و اگر سببش حركات عنيف عقب طعام باشد عالجش در عالج اسهال غذايي مذكور شد و اگر سببش قوت دواي                     

مسهل باشد عالجش عالج اسهال معدي از ادوية مسهله است كه مسطور شد و اگر سببش سوءمزاج ساذج يا مـادي                     

جش از اقسام مذكوره و نيز از عالج امراض معده از سوءمزاجات آن اخذ كنند آنچه از ضعف قوت دافعـه بـود                       بود عال 

عالجش از بحث ضعف دافعه معده اخذ كنند و آنچه از فوت قوت دافعه بود هر چه در عالج اسهال معـدي از بثـور و                       
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از اوجاع آن باشد هر چـه در بحـث اورام معـده و    قروح معده و جز آن گذشت به كار برند و آنچه از ورم حار معده يا                

وجع آن مذكور شد به كار برند و آنچه از امتالي بدن و عروق و قلت تحلل بود و يا به طريق بحران باشد عـالج آنهـا                    

در عالج اسهال از جميع اعضا بيايد و آنچه از رداءت تدبير غذا بود عالجش در عالج اسهال غذايي گذشت و آنچـه از                 

   باشد عالجش در عالج اسهال دماغي مذكور شدنزله

  عالج اسهال كبدي كيلوسي

اگر سبب آن ضعف قوت جاذبة كبد يا سدد يا اورام مقعر آن و ماساريقا باشد هر چه در بحث ضعف كبد براي تقويت 

سـاريقا مـسطور    آن و آنچه در باب سدد كبد بهر تفتيح سدد آن و در باب اورام آن در عالج ورم مقعر كبد و ما                        جاذبة

شد حسب سبب به كار برند و در معالجة اين اهمال نكنند كه ذبول آرد و قـوت سـاقط كنـد و بـه حـبس ايـن نيـز            

مشغول نشوند كه اعالي بدن را اذيت رساند و نفس را تنگ نمايد و ايضاً آنچه به سبب ضعف جاذبه باشد عالجش به                       

ي به اندكي شراب صرف كهنه و اين دوا نيز قوت جاذبة جگر را              چيزهاي گرم و منعقد بايد كرد چون فالفلي و فودنج         

الزريره و عود و بلسان و سعد و كرفس و اذخر هر  تقويت دهد بگيرند سليخه و سنبل و زعفران هر يك سه درم قصب      

 سـه  يك پنج درم جوزبوا پنج عدد قاقله و قرنفل و انيسون و بسباسه و كندر و اشنه و الدن هر يـك دو درم قردمانـا                     

اآلس بريان كرده سي درم همه را كوفتـه بيختـه بـه               درم سك چهار درم دارشيشعان سه درم نانخواه چهار درم حب          

الهضم دهند و ان را به توابل با ضـم خوشـبو كننـد                شربت ميبه معجون سازند شربتي چهار درم و طعام لطيف سريع          

 اگـر سـبب ضـعف جاذبـه سـوءمزاج حـار كبـد باشـد                 چون خردل و چقندر و انجدان در طبيخ اناردانه و مانند آن و            

عالجش به عالج امراض كبد از سوءمزاج حار نمايند و انجا كه سبب ضعف جاذبه كثرت مـواد كيلوسـي و بـودن آن                        

زياده از قوت جاذبه كبد باشد كه اكثر آن غيرمنجذب باقي ماند با وجود استعمال مقويات آن در تقليل غذا كوشيند                     

و ورمي ادوية قابضة صرف استعمال كردن خطا است بهر آنكه در شـديد افزايـد و مـؤدي بـه خطـر                        در سدي    و ايضاً 

چنين ادوية شديدالتبريد و قابض بر جگر طال نكننـد كـه باعـث عفونـت شـود و                     عظيم شود و ورم صلب گردد و هم       

نند كـه سـببش سـدد       حرارت غريزي را فاني كند و در آن هالكت مريض است بلكه واجب است كه هر گاه معلوم ك                  
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كيد و ماساريقا يا ورم است همگي عنايت به تفتيح سدد به ادوية مفتحه و تحليل ورم مـصروف دارنـد و اطبـا مـويز                          

 و  قرشـي اند حتي كه قومي گمان كرده كه آن اسهال غسالي صعب را نفع بخشد و به قول                    فربه را در اين باب ستوده     

ي نيست كه آن با وجود قبض خود مفتح است و كـذلك آب كاسـني                 در اين هنگام مثل شربت به شيرين چيز        خضر

انـد و     كه در آن اناردانه و زرورد و زرشك خيسانيده باشند بهر آنكه اين اشيا مركب از اجزاي قابضه و اجزاي مفتحـه                     

آب سفوف مقلياثا اسهال سدي را نافع است و كذا قرص انبرباريس و گاهي احتياج به خلط آب كرفس و باديـان بـه                        

افتد اگر خوف حرارت نباشد و حاجت به تفتيح قوي به سبب مادة غليظ مسدد موجب اسهال سدي بـود                      كاسني مي 

نقل كرده كه بسيار باشد كه براي گشادن سدد به مسهل قوي حاجت آيد تـا جـذب مـواد غلـيظ               شيخ از    و جرجاني 

دد احتياج افتد و قي بهر اين انفـع اشـيا اسـت    الجذب و التفتيح بهر دفع مادة س    مورث سدد كند و گاه به حقنة قوي       

اگر از خود آيد چنانچه بقراط بدان شهادت داده و صواب به صاحب اين علت آن است كـه طعـام بـه تفـاريق انـدك                           

اندك خورد و بعد از آن چيزي كه معين بر تنفيذ غذا به سرعت و مفتح سدد غذا باشد بايد خورد و افضل آنهـا نـزد                           

ودنجي است پيش از طعام تا يك مثقال از آن بدهند و چون طعام هضم شود نـيم درم ديگـر از                      جالينوس جوارش ف  

تـرين    آن بدهند و شراب كهنة قوي رقيق اندك بعد نيم هضم شدن طعام در معده بسيار سودمند است و ترياق نافع                    

طعام و بعـد او كننـد و چـون          اشيا است از برا ياين و چون انهضام طعام درست شود استحمام نمايند و دلك قبل از                  

بدن ضعيف گردد و به دلك شديد از پارچة درشت بر پشت و شكم و اعضا حاجت افتد و گاهي احتياج به طالي بدن 

از زفت و از ادوية محمره شود به سبب الغري يار استفراغ خلط غليظ كه سدد از آن تولد كند نبايد ترسيد بهر آنكه                        

ده برآيد غذا به بدن نافذ شود و بعد از آن اسهال عارض نشود و بدن او قوي گردد چون سده گشاده شود و اخالط سا  

  و گوشت باز آيد

  عالج اسهال كبدي غسالي

اگر به سبب ضعف با ضمة كبد باشد و آن اكثر از برودت بود عالجش به عالج ضعف با ضمة كبد كه در بحث ضـعف                     

 در عالج امراض كبد از سوءمزاج حار مـسطور شـد اسـتعمال               حرارت باشد هر چه    جگر مذكور شد بايد كرد و اگر از       
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باشـد و      اكثـر از حـرارت و رطوبـت مـي          شيخنمايند و آنجا كه سبب اين اسهال ضعف ماسكة جگر بود و آن به قول                

عالجش همان است كه در باب ضعف كبد براي ضعف ماسكة آن ذكـر يافـت در رشـك لـك مغـسول بـسد محـرق                           

يرين گل سرخ هر واحد يك ماشه طباشير زعفران ريوند چيني دارچيني هر يك نـيم                مغسول تخم خرفه طراثيث ش    

ماشه كافور قيصوري چهار برنج كوفته بيخته به شربت انار شيرين يك توله سرشته بخورند و بارتنگ چهار ماشه دانة 

 جهـت آخـر روز      اآلس نبات داخل كرده بنوشـند و بـه          هيل سه ماشه سوده به آب پخته شيره تخم خرفه شرية حب           

الحديد مدبر نموده نيم ماشه به دواءالمسك چهار ماشه سرشته بخورند شـربت ورد بـا قـرص گلنـار بـا قـرص                          خبث

طباشير حماضي آميخته و يا در شربت به خام قرص طباشير حماضي زرورد پوست بيرون پسته هـر واحـد سـه درم        

ام خواب گلقند اوقيه مـصطكي ربـع درم انيـسون           عود و مصطكي صندل هر واحد يك درم استعمال كردن و به هنگ            

نيم درم خوردن در اسهال كبدي از مجربات استاد صاحب شفاءاالسقام اسـت و گوينـد كـه طباشـير و گـل سـرخ و                          

 اسهال غسالي را در ابتداي علت نان خـوردن نـشايد            سيد صاحب سنبل و سليخه نافع اسهال غسالي است و به قول           

نكند و هضم نتواند كرد و صواب آن است كه بر كشكاب كه از پوسـت جـو بپزنـد قناعـت                      بهر آنكه جگر آن را قبول       

كنند و هر روز دو يا سه بار بدهند اگر اين هضم شود در آخر جاورس مقشر با پوست جو بپزند و صاف كرده بدهنـد                          

 پيمانـة آب بـه      و اگر غيرمصفي هضم كنند بدون صاف كردن بايد داد و طريق پختن اين كشكاب آن است كه پـنج                   

يك پيمانه بازآيد يا يك جزو سويق در بيست جزو آب بپزند تا سه جزو بماند و يا آنكه غليظ گردد پس به كار برنـد                          

اند كه اسـهال غـسالي     و تخم حماض بريان سوده بر جگر بز بپاشند و كباب كنند كه سودمند بود و بعضي اطبا گفته                  

 گويد كـه    الرئيس  شيخچنان با دانة خاييده فرو برند و          عالجي ديگر و هم     يصعب از تناول مويز منقي تنها دفع شود ب        

اند از صواب دور نيست و اين سفوف در اسهال كبدي سـودمند بـود                 من اين را آزمودم و منفعت آن ديدم آنچه گفته         

گل سرخ شش درم زرشك لك مغسول تخم حماض بريان هر يك سه درم فوه طباشير صندل سفيد نشاسته صـمغ                     

تـاب و در نـسخة        عربي بريان هر يك دو درم ريوند چيني يك نيم درم زعفران يك درم شربتي دو درم به دوغ آهـن                    

و هـم او  دهنـد   معمول متأخرين وزن گل سرخ نيز سه درم است و با شيرة تخم كاسني بريان و رب به و گـالب مـي   



463 

 

بيشتر احوال سوءمزاج سرد و تر بود گـل          اگر اسهال به سبب ضعف قوت ماسكه بود و سبب ضعف اين قوت در                گويد

الطيب هفت درم مصطكي سه درم زعفران اذخر هر يك چهار درم              سرخ و گلنار و عصارة قرظ هر يك پنج درم سنبل          

كوفته بيخته و دو درم با رب به يا رب سيب بدهند و غذا كبك و دراج و تيهو و تدرو و گنجشك بريان دهند و ايـن                            

در و تخم گل و سنبل و مازو و زعفران مساوي همه را ساييده بـه آب مـورد و گـالب و آب                        ضماد نافع است مر و كن     

 گفته كه اول معالجة اسهال غسالي به غذا كنند و در اوائل ترك آن كنند بهر آنكه كبـد                    خجنديسيب بر جگر نهند     

ير و جـاورس اسـت و كبـد         از هضم او عاجز بود هر گاه ضعيف باشد و از اغذية نافعه براي اين در اوائـل كـشك شـع                     

اللحوم فاضل و طيور كباب كرده و بر آن تخم حماض بريان پاشيده و اين سفوف نافع اسهال كبـدي                      حيوانات خفيف 

و غسالي است و نسخة آن همان است كه در قول سيد گذشت ليكن وزن زرشك و لك و از فوه تا صـمغ عربـي هـر                            

  يك ده درم است باقي به دستور

   صفراويعالج اسهال كبدي

گـردد و گـاهي استـسقا و صـالبت             نها حبس نكنند و قوابض ندهند كه منع اين اسهال منجر به هالكت عاجل مـي               

اي كه بسيار قـابض نباشـند بكوشـند و مثـل              كند بلكه به تعديل مزاج و خلط و تسكين جگر از ادويه             طحال پيدا مي  

انار بدهنـد و هـر چـه در عـالج امـراض جگـر از           شيرة صندل و شيرة عناب و شيرة خشخاش يا سكنجبين و شربت             

اي كه اندر آن قبض قوي        سوءمزاج حار مذكور شد به كار برند و ماءالشعير به غايت نيكو است و كذلك اشربة مطفيه                

نباشد چون شربت خشخاش و شربت عناب و شربت انار شيرين و ترش و شيرة تخم خرفه با شربت صـندل دهنـد و        

رورد با شربت انار شيرين نيز مفيد بود و اگر آمله و گل نيلوفر را جوشانيده صـاف نمـوده و                     نقوع زرشك و صندل و ز     

ارند و استعمال كنند فائده دهد و بعد از تعديل و تنقيـه اگـر اسـهال بـاقي                     مثل آن شكر طبرزد اضافه نموده به قوام       

ن بارتنگ صمغ عربي هـر يـك        باشد شربت خشخاش و شربت انجبار با طبيخ تخم خطمي دهند و سفوف تخم ريحا              

اآلس خـوردن بـراي       به روغن زرد برشته تخم حماض هر واحد يك درم كافور يك ماشه حسب مزاج به شربت حـب                  

اسهال كبدي و معدي و معوي كه با حرارت مزاج باشد نافع است و ايضاً قوابض مقوي جگـر مثـل زرشـك و لـك و                           
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العـالم و كـذا حـسوي      شرب عـصارة حـي  سويديدهند و به قول اآلس ب ريوند و اناردانه و شربت صندل و شربت حب 

دخن مقشر بريان و كذا پنيرمايه اسب از دانگي تا ربع درم و كذا تخم خرفه چون به قدر كرسنه در آن افيون آميزند                        

نويسد كه در اسهال كبدي و غيره اگر مريض به اشياي گـرم مـداومت كـرده                    مي حكيم علي نافع اسهال كبدي است     

 احتياط تمام بايد كرد كه از بدن مريض حدت و لذع كمتر شود و اكثر اسهاالت را ما به تعديل اخالط و اطفاي                        باشد

شـويم و اكثـر را تليـين بـه      آيد و متوجه قـبض و تليـين كـم مـي     كنيم و موافق مي  حرارت و ترطيب مزاج عالج مي     

هـاي     نبود اما اطباي زمان ما تا وقتي كه پارچـه          كنيم و بدانكه كم اسهال باشد كه كبد را به آن شركتي             مرطبات مي 

شود و ما همـين كـه         دانند كه اسهال كبدي است و حال آنكه اكثر صفرا وفع از كبد مي               جگر درست و رفع نشود نيم     

حدتي در اخالط يافتيم به جهت دفع صفرا و حرارت بدن و تـشنگي البتـه شـيرة تخـم خيـارين و خميـره بنفـشه                           

دهيم و گاهي دوغ شيرين و موضع كبد را به روغن بادام كـه كـافور                  ذا آب هندوانه به افراط مي     دهيم و به جاي غ      مي

هـاي    دهـيم مثـل تخـم       داريم بعد از آنكه حدت اخالط كم شد اندكي از قوابض مي             در آن حل كرده باشند چرب مي      

گويد كه ما حكايتي نقل       ضوف مي  حكيم مو  و ايضاً يابد    بريان كرده در گالب و معجون قابض و امثال آن زد و شفا مي             

كنيم كه دستوري بود و مبتديان را در معالجة اسهال كبدي جواني بود كه در آخر شباب اسهال صـفراوي مكـرر                        مي

شد قريب بيست نوبـت در   كشبد و به مداوات نيك شد بعد از آن باز عود كرد و صفراوي كراثي و زنگاري ازو دفع مي              

ون مشاهدة احوال شد معلوم گرديد كه كبدي است و تب از آن است و زود جرم كبد                  كرد و چ    شبانه روزي و تب مي    

گذاشـتيم چندانكـه      را ضايع خواهد ساخت ما بهافراط كافور در روغن گل يا روغن بادام حل كرده بر موضع كبد مي                  

خميرة بنفشه و شيرة آيد و شربت او از  شد زد و رنگ خون با مدفوع مي قريب پنج مثقال كافور در اين طال صرف مي

داديم با آنكه حدت ماده كم شد اما از غايت حدت معاي مستقيم مريض مجروح شد                  تخم خيارين به اندك خرفه مي     

شد و در اين اثنا وجعي عظـيم   شد بعد از آن از جرم معاي مستقيم هم دفع مي چنانكه خون بسيار با مدفوع دفع مي    

دفع ماده و ميل او را به آن طرف معلوم نمـوريم پـنج زلـو بـر حـوالي آن                 در حوالي مقعد و امعاي او ظاهر شد چون          

چسبيانيده شد روز ديگر خفت در همه عوارض شد و دوا و طال به دستور بود و دو روز بعد از خون كشيدن ريخـتن                         
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كنـيم  صهروج و جرم معا و رنگ خون بالتمام برطرف شد و اسهال نيز تخفيف يافت اختصار كرديم با آنكـه تقويـت                       

پس به جهت تقويت نيم درم ياقوتي معتدل و نيم درم ياقوتي بارد ممزوج كرده داديم كه به تجربه معلـوم بـود كـه                         

 گويد اگر صفرا بسيار و      خجنديكند و غذا مزورة ماش و برنج بود تا يك هفته بر همين منوال صحت يافت                   قبض مي 

رين و آب كاسني به مغز خيارشنبر كنند و از اغذيه ماءالشعير            قوت وافي بود تنقية كبد به مطبوخ هليلة زرد و آب انا           

به شيرة تخم خشخاش و زرشكية رمانيه دهند و باقي تدابير همان نوشته كه در عالج اسهال مراري در قول جرجاني           

  بيايد

  عالج اسهال كبدي صديدي

 و تبديل هوا كنند و فصد اسليم        هر چه در صفراوي گذشت عالج اين است و ايضاً صندل و گالب بر دل و جگر نهند                 

از دستراست به غايت مفيد است و اين اسهال را نيز به تدريج حبس بايد كرد و قوابض قويه نشايد داد و تدبير مبـرد     

و مرطب و خوردن قرص كافور و استعمال اطلية مبرده بر موضع كبد و قلب و تعديل مزاج و خلط به مثل ماءالشعير                       

 گويد كه اگـر اسـهال كبـدي مثـل زردآب از             شفاءاالسقام صاحبقبض بسيار نباشد نافع يود و       اي كه در آن       و اشربه 

شدت احتراق باشد قرص طباشير كافوري دهند و بهر تبريد كبد و امعا گالب كـه در آن چـوب صـندل و زرورد تـر                          

 طريـق ضـماد اسـتعمال    كرده باشند يا آب به يا آب مورد به پارچه كتان نهند و گاهي اين را به سـويق سرشـته بـه                     

القبض جسارت نكنند بلكه بر بزور بريان تنها بـه شـربت صـندلين و ورد يـا                    كنند و در ابتداي حال بر ادوية قوي         مي

الحمل و رب ريباس و نقوع زرشك و صندلين اقتصار كنند و در آن طباشير داخل نمايند و اگر تـشنگي                       شربت لسان 

بت صندلين دهند و چون از هفت روز تجاوز كند نقل كنند به سوي قـرص                مفرط باشد شيرة تخم خرفة بريان به شر       

طباشير حماضي يا قرص طباشير كافوري اگر حرارت قوي و عفونت باشد و در بزور گل ارمنـي و پوسـت خـشخاش                       

اآلس نمايند و بدانكه اسهال صـديدي كـه           اضافه كنند و اگر قوت احتمال كند كافور دهند و تنقل به سفرجل و حب              

  ه سبب رشح ورم كبد يا دبيلة آن باشد بدانچه در ورم و دبيلة كبد مسطور شد عالج او نمايندب

  عالج اسهال كبدي خاثري و دردي
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اگر سببش انفجار دبيله يا قرحة متعفن يا اورام حبس حون و افساد آن و سوءمزاج گرم يا سرد يا ضعف جگـر باشـد                         

ان رجوع نمايند و اگر سببش احتراق خون باشد هر چه در اسهال             عالج هر واحد در بحث امراض كبد مسطور شد بد         

كبدي صفراوي گذشت استعمال كنند و بالجمله تـضميد بـه مبـردات و شـرب اشـربة مـسكنه و اسـتعمال شـربت                         

خشخاش و ماءالشعير مطبوخ از كشك جو بريان به طباشير و بستن بازو در آن و نهادن اطراف در آب گـرم و دلـك                         

ب حرارت نافع است و بايد كه كشكاب مبرد و آب برف و آب بارتنگ دهند و آنچه به سبب بـرودت يـا                        آنها براي جذ  

سده بود در آنجا معجون پودينه مفيد است و شراب اندك و مثلث بعد از هـضم غـذا سـود دارد و ماليـدن اعـضا بـه              

ي اگر از احتراق اخالط باشد مثل       دهد و دلك جگر نيز نيكو است و بدانند كه عالج اسهال كبد              پارچة درشت نفع مي   

هاي جگر بود نشان قرب موت باشد و اسهال كبدي قيحـي              عالج اسهال اخالط صفراوي نمايند و اگر از خروج پارچه         

 پيش از اين    تعليميعني مدي را كه به سبب انفجار ورم جگر باشد بدانچه در باب دبيلة كبد مذكرو شد عالج نمايند                    

كه اسهال كبدي صفراوي و صديدي و خاثري چون مزمن شود در اكثر امر منجر به سـحج                  از كالم شيخ معلوم شده      

امعا گردد چون دو هفته بر آن بگذرد از خراشيدن سطح امعا از اين اخالط و عالمتش آن اسـت كـه گـاهي اخـالط                          

يـرمختلط بـه    هـا و گـاهي غ       مذكوره با خون مختلط برآيند به سبب ترشح خون از موضع جراحت و اختالط و به آب                

سبب قلت خون در امعا كه عضو عصباني است و وقت عروق آن و بدان سبب خلو اخالط در بعض اوقات از خـون آن                 

راحت بايد به سبب اندفاع ماده موذي و گاهي از شدت الم بنابر مرور آن اخـالط بـر موضـع                و گاهي مريض بعد قيام      

ود مراعات جگر از تعديل مزاج و اخالط چنانچـه مـذكور            جراحت قريب به غشي گردد و تدبيرش اين است كه با وج           

ممـزوج  و  به آب گرم    حج به مغريات مثل صمغ و نشاسته و كتيرا و بزرقطونا و بارتنگ و تودري مضروب                 سشد عالج   

تخم خيارين هر واحد يك درم نشاسته       مغز  مفيد است اسپغول بارتنگ تخم خرفه       دوا نيز   روغن گل نمايند و اين      ه  ب

هر يك دو درم گل ارمني يك درم و نيم سواي اسپغول و بارتنگ همه را كوفته به هم آميختـه بـه قـدر                         ي  ربصمغ ع 

 جرجـاني حاجت در آب گرم لت كنند و روغن گل آميخته بنوشند و باقي هر چه در عالج سحج بيايد به كار برنـد و                     

داد ليكن چيزهاي مغزي نرم بايـد داد       گويد كه اگر اسهال كبدي طول كند سحج پيدا نمايد هيچ دواي قابض نشايد               
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و اين سفوف نرم است بگيرند تخم خطمي و تخم خبازي هر دو مقشر هر يك پنج درم نشاسته صمغ عربي هر يـك                        

ده درم همه را بريان كرده نرم بسايند و ده درم گل ارمني كوفته در آن آميزند شربتي سه درم به شربت آس و اگـر                          

 خطمي و تخم خبازي و مقشر كوفته اسپغول و تخم كنوچه و تخم ريحـان مـساوي                  با سحج خشك بود بگيرند تخم     

گرم بدهند شربتي سه درم و اگر خيارشنبر         اسپغول خام ناكوفته با هم بياميزند و به روغن گل چرب كرده به آب نيم              

 اندك بيـرون آيـد و       ها با وي بياميزند صواب بود و گاه باشد كه در اسهال كبدي خراطه              در آب حل كنند و اين تخم      

طبيب گمان برد كه از روده است و از عالج جگر بازايستد و مرض زائل شود پس در عالجات تأمل نيك بايد كـرد و                         

  از مراعات جگر باز نبايد ايستاد

  عالج اسهال مراري

لجـات   آن متعلق است در آخر امر به معا        شيخعالجش آن است كه در عالج اسهال معدي صفراوي گذشت و به قول              

 و ايالقي گويند كه طريق عالج اين نوع  جرجاني بايد كه از آنجا طلب كنند و        و  احوال كبد و مراره و معدة مولد صفرا         

آن است كه نگاه كنند اگر صفرا بسيار بود اول به طبيخ هليلة زرد و تمرهندي تنقيه كنند بعده تـدبير منـع اسـهال                         

تـاب دهنـد و اگـر سـفوف         تـاب و آهـن      و قرص طباشير و دوغ سنگ     الرمان    كنند به كشكاب سويق جو و سفوف حب       

 بود و اگر چهارم وزن پوست جو تخم خشخاش سفيد بگيرند و هـر دو را بـه آب                    ب  الرمان با كشكاب دهند صوا      حب

الرمـان آميختـه بپزنـد        سائيده شيره برآورند و بپزند سخت نافع بود و اگر دو جزو پو ست جو و يك جزو سفوف حب                   

تاب سود دارد سي درم ازين كعك سوده يا كمتـر             صفرا باز دارد و كعك بغدادي چون سرمه سوده با دوغ آهن           اسهال  

 سـفوف   صـفت ريد چرب سكباج لحم بقر اسهال كهن صفراوي را باز دارد            ثتفاريق بدهند و    ه  يا بيشتر در شبانروزي ب    

روز در سركه تر كرده و بريان نمـوده پنجـاه             شنيز خشك يك شبانه   گالرمان بگيرند اناردانة بريان كرده صد درم          حب

درم سماق گلنار هر يك پانزده درم كزمازج خرنوب نبطي هر يك ده درم همه را بكوبند شربتي از دو درم تا سه درم 

صفت قرص طباشير گل سرخ و صمغ عربي بريان و گل ارمني و جفت بلوط و طباشير هر يك پنجدرم تخم حماض                      

 بريان سه درم شربتي مثقال نافع بود ديگر گل سرخ هشت درم تخم حمـاض                ة درم نشاست  اآلس چهار   هفت درم حب  
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بريان صمغ عربي بريان طباشير هر يك چهار درم تخم خيار مقشر بريان سه درم شربتي مثقـال و ضـمادات كـه در                        

و غـوره فرماينـد و آب       برند و طعام از اناردانه و سماق و زرشك           عالج امراض جگر از سوءمزاج حار مذكور شد به كار         

شربت به يا شربت ريباس دهند صفت ضماد نافع بگيرند صندلين و فوفل و گل سرخ و مازو و گل ارمنـي و اقاقيـا و                          

  دام تازه بكنند نافع بودمگالب و آب مورد يا به آب به سرشته هر وقت بر معده نهند ه سك و رامك همه را كوفته ب

  عالج اسهال طحالي

ـ                هر چه در عالج ا      سـه چهـار روز      ةفاصـل ه  سهال معدي سوداوي گذشت به كار برند و ايضاً اول رگ باسليق زننـد و ب

شايند و محجمة ناري نهند و ماءالجبن نوشانند و در تقويت سپرز و فم معده و اعضاي رئيـسه مـشغول                     گاسليم چپ   

اسفته يك توله بسد يشب سبز كهربا باشند و بعد از انفراغ ماءالجبن جهت تقويت اين خميرة مرواريد دهند مراوريد ن

فت ماشه گل گز گل گاؤزبان هر يك پنج ماشه عود خام چهار ماشه طباشير الجورد مغسول هر يك نـه ماشـه                       كه ه 

 شربت سيب و بهي هر يك سه توله قـوام سـاخته دو مثقـال بـه ايـن                    ؤدر آملة مربي بيست و پنج عدد و قند نيم پا          

تخـم  آثار گل گاؤزبان گاؤزبان بيخ كبر گل نيلوفر گل كاسـني مكـد هفـت تولـه         ماءاللحم بخورند گوشت حلوان سه      

بادرنجبويه نه توله بهمنين هفت و نيم توله اشنه گل گز مكـد چهـار تولـه ابريـشم خـام بيـست و پـنج تولـه بـرگ               

درنـگ حبـه   بادرنجبويه دوازده توله تخـم با تخم فرنجمشك ده توله تخم بادروج و بالنگو و فرنجمشك مكد سه توله  

يد دو نيم توله زعفران هفت ماشه مشك عنبر هر يك سه ماشه از جمله سه شيـشه عـرق                    فهر يك نه توله صندل س     

كشند شربتي از هفت توله تا پانزده توله با تخم شربتي هفت ماشه و اين ضماد بر طحال نماينـد كزمـازج مـصطكي                        

وف مكرر به تجربه رسيده جوزالـسرو و سـك رامـك           الثعلب مكد هفت ماشه در اين سف        بيخ كبر سداب برگ گز عنب     

سعد كوفي گل پسته گل گز كندر كهربا بسد يشب سبز طباشير مكد دو درم سواي بسد و يشب همـه را در روغـن                         

بادام و نارجيل بريان كرده يك درم از آن در آملة مربي يك عدد سرشته ورق طال يك عـدد پيچيـده اول بخورنـد و                          

ر يك دو توله در عرق كيوره و زرشك هر يك پنج توله تخم شـربتي هفـت ماشـه پاشـيده                      شربت سيب و گاؤزبان ه    

 بايـد كـه اوالً قـصد        الرئيس  شيخبنوشند غذا پالؤ مرغ و خشكة گيالني به جغرات گاؤ مع باالئي آن بخورند و به قول                  
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گر در آنجا كثرت سـودا و قـوت         عالج طحال كنند و حال او دريافته آنچه در آن واجب بود بدان مقابلة آن نمايند و ا                 

 بود به طبيخ افتيمون و مانند آن تنقيه كنند و اگر سودا غليظ مثل دردي باشد از ورم نبود بلكه از غلـظ نفـس                          رواف

سودا باشد اين مسهل استعمال نمايند اگر قوت قوي بود بگيرند نمك اندراني يك جزو و شوكه مـصري سـه جـزو و                        

ريه و خربق را در آب خـوب بجوشـانند و در آن نمـك حـل كـرده صـاف نمـوده                       خربق سياه دو جزو پس شوكه مص      

 آن است از آنچه اسهال كنند و اگر فصد واجب گردد فصد كنند و تقويت جگر و                  هبنوشند و اين طريق اسهال و تنقي      

هند تـا   فم معده نمايند و اگر سبب اين اسهال كثرت انصباب اخالط سوداوي به سوي معده باشد بر طحال محاجم ن                   

كه لطيف مقوي باشد مثـل ايـن    چيزيه رسد محتبس گردد و بعد از آن تدبير ب آنچه از آن به سوي معده و امعا مي

ده درم بهمن سرخ بريان دو درم زرنباد بريان كهربا تخم سداب تخم ريحان هر و تركيب من بايد كرد بگيرند اناردانه 

 بگيرند اناردانه مويز سياه و به سركه و آب سائيده شيرة او و ايضاًواحد يك درم و ازين سفوف ساخته سه درم بدهند 

تر ازين حاجت آيد بگيرند كندر و         برآورده صاف كنند اندك نمك و صعتر آميخته بدان نانخورش سازند و اگر به قوي              

كيـب   در تر  جرجـاني سعد و جوزالسرو و سك هر واحد نيم درم و كعك يك درم و به شراب كهنه صـرف بخورنـد و                       

نانخورش مذكور وزن اناردانه ده استار و مويز نيم من نوشته و گفته كه هر دو را بكوبنـد و در سـركه و آب بمالنـد و         

  صاف كنند

  عالج اسهال معوي رطوبي

اگر مادي باشد تنقسيه از مسهل بلغم و حب ايارج كنند و ايضاً مسهل منشف چون ايارج فيقرا و حب صبر خورنـد و                   

الرمـان و     اسهال باقي باشد براي نشف بقية رطوبات سفوفات و اقراص مجففة قابضه مثل سـفوف حـب                بعد تنقيه اگر    

مقلياثا و قرص گلنار به كار برند و هر چه در عالج اسـهال معـدي رطـوبي گذشـت اسـتعمال نماينـد و مـصطكي و                            

ه ماشه انيسون و زيرة سفيد هر       طباشير با گلقند يا آمله مربي مفيد بوده و سفوف يهودي ماشه خورده شيرة باديان ن               

سفوف يا  چي كالن پنج عدد قرنفل دو ماشه شربت خشخاش و گاؤزبان هر يك يكنيم توله دهند                 ييك چهار ماشه اال   

ر بريـان   دچي پنج عدد لعاب حلبه و كتان و كنوچه هر يك سه ماشه كنـ              يمقلياثا نه ماشه شيرة باديان نه ماشه و اال        
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طكي سعد قرنفل گل سرخ باديان مكد هفت ماشـه در شـراب كهنـه سرشـته ضـماد                   سه ماشه پاشيده بنوشند و مص     

كنند غذا كباب شامي مرغ و كبك و تيهو دهند و اگر دارچيني مرمكي افيون جندبيدستر برابر گرفته و به قدر فلفل                      

يد است  حب ساخته چهار پنج حب بخورند مجرب است و تشنگي و گرسنگي نفع تمام دارد و هر چه مقطع باشد مف                    

و اين طال سود دارد سعد سنبل تخم كرفس هر يك چهار درم زعفران مصطكي هر واحد يك درم به گالب سـائيده                        

 و اگـر   كباب با مصالح موافق اما اگـر تـب بـود گوشـت ندهنـد                 ةطال نمايند و نيكوترين غذا گوشت طيور است خاص        

 و روغن گل بر امعا بمالند و اغذية موافق يابس           ها دهند  رطوبت ساذج باشد اقراص و سفوفات قابض و منشف و سويق          

ته و عود غرقي و پودينة خشك و        سبخورند ذكر ادوية مفرده و مركبة يونانيه در رطوبت مجففات مثل پوست بيرون پ             

چي سفيد باديان   يزيرة سفيد و آملة خشك و صندل سفيد و يشب سبز نافع و اگر برودت نيز باشد عود غرقي دانة اال                    

 و شرب دارچيني و كذا پوست خـشخاش چـون           اًد شرباً و تعليق   ونويسد كه ز    ينة خشك مفيد و سويدي مي     اذخر پود 

نند تا مهرا شود و صاف كرده با شكر به قوام شربت آرند و كذا شربت پوست خشخاش صـبح نيمـدرم بـه آب                         ابجوش

من اسـت و از حكمـاي ديگـر          هر واحد در اسهال مزمن مجرب        يسرد و مثل او وقت خواب و كذا امتصاص امرود بر          

تاب و عذبه و خشخاش سوده به شراب كهنة قـابض سرشـته               كي باريك سائيده و آب آهن     مرب مقل   شنقل كرده كه    

بلع كردن و شرب عزن كه آن نوع سفيد از هوفاريقون است به شربت به و الدن به شراب كهنه و عصارة عوسج و گل                      

الراعي يـا خـشك او سـائيده و           تاب و طبخ بيخ بنطافلن و عصارة عصي         الني و اكل زعرور سفيد و شرب دوغ گاؤ آهن         

باقال به سركه و آب جوشانيده با پوست او خوردن و اقماع گل سرخ و جفت بلـوط و اقمـاع او و پوسـت درخـت او و                             

وسـات  ول اسب و پنيرماية جدي سه اث    ةخوالن و بزر كتان بريان و تخم مرو بريان و خوردن شاه بلوط جديد و پنيرماي               

برشت و يا در گالب قرص او ساخته خشك كرده سوده و شربت آب طبيخ بيخ ينبوت تا                   و مغره دو درم در بيضة نيم      

نخل و دارشيشعان و نبق و سويق آن و بـيخ           حلتيت و طبخ    نصف آب بسوزد و كذا ثمر او و كذا سويق ينبوت و اكل              

د پاشيده و كذا يك مثقـال از آن بـه آب سـرد خـوردن و     نيلوفر و تخم آن و شربت مازو سبز باريك سوده بر آب سر     

ا برگ آن جوشانيده به سماق خوردن و شرب عصارة آس تنها و به روغن گل و شراب قابض آميخته و                     يتخم حماض   
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خشخاش سياه به شراب و اكل سفرجل مشوي و توت شامي سرخ خام و بيخ باداورد و تخم آن و سندروس و گلنار و     

ا و زرنباد و خـوردن بـرنج بريـان و آرد جـو              نصحرائي و طراثيث و زرنب و ق      سني   و شرب آب برگ كا     مر به قدر باقال   

بريان و پوست انار ترش هر سه سائيده و فاغره و كذا كهربا و تخم حماض بريان هر دو به قـدر دو درم و كـذا كهربـا      

مـشوي بـه سـماق      بيـضة   ز نخـل و زردة      در بيضة كه به سركه جوشانيده باشند آميخته و اقاقيا و برگ قصاب و جما              

بريان جريش كرده پخته و كذا سويق آن و بلح و           و دخن   سوده و فقراليهود و خرنوب شامي و رب او و غبيراي بريان             

العالم و حجر قبطي و تخم حمـاحم بريـان         زرشك و بهمني به شراب قابض و گل ارمني و گل كرم بري و عصارة حي               

 مرغ باريك سوده سـه درم خـوب بريـان كـرده هـر دو                ة دو درم و نيم و پوست بيض       به روغن گل چرب كرده و آمله      

 آميخته بريان كرده خوردن مجرب و تخم انگور بريان باريك            خوردن و كذا سماق مازو پوست انار قرظ همه در بيضه          

 آن و طـبخ بـيخ       سائيده و جگر بز بريان به سماق خوردن و اقماع بادنجان خشك كرده سائيده و تخم ثيل و عـصارة                   

يز خشك مثل غبار سائيده دو درم خوردن مجـرب          ه كه آن باقالي قبطي است و برگ ج        هالغراب و سويق جامس     رجل

و بوصير كه برگ او سفيد باشد و بيخ بوصير كه برگ او سياه بود و بسباسه و عصارة لحيـةالتيس تنهـا و بـه شـراب                            

تاب بپزنـد تـا مهـرا شـود آرد            ريك سوده پنج درم در آب آهن      كهنة قابض يا جرم آن خشك سود و كذا پوست انار با           

سفيد گندم پانزده درم اضافه كرده و عصيده پخته به شكر و زيت اتفاق خوردن و كذا مازو سبز و پوست انار مساوي                       

ها مثل فلفل سازند  هر روز از هفت حـب تـا بيـست حـب بخورنـد كـه                      مثل غبار سائيده در سركة كهنه پخته حب       

 درين قزط و طراثيث و جفت بلوط نيز افزوده و خوردن قطات بريان به مرات و كبك بريان                   علي حكيمست و   مجرب ا 

 املـيس    نمك بريان كرده خوردن و حـب        و شرب برگ شجر مصطكي و اطراف نرم او جوش بليغ داده و پنير تازه بي               

ضماد بر نـاف از     بلوط و   مكي و كذا     و حقنة حضض     بئيده خوردن و كذا عدس مقشر با نشاستة بريان پخته و شر           اس

زيتون بري و آرد جو و كذا دردي خمر محرق بر اسفل شكم و كذا برگ زيتون و سويق مساوي سـائيده زيـر نـاف و                           

طع ا هـر واحـد قـ      رعـاوه  و حقنه به طبيخ پوست       ةبر ناف و تعليق قطعة اسرب بر شكم بالخاصي        كرم  كذا عصارة برگ    

عـده و هاضـمه و اسـهال        مئيسه و   ري تأليف حكيم محمد هاديخان مقوي اعضاي        اسهال مزمن است انوشداروي لولو    
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سبز كهرباي  يشب  سفته بسد محرق مغسول     نامنقي چهل و پنج مثقال مرواريد        آملة   رطوبي و بواسيري را مفيد شير     

يشم الطيب گل ارمني ابر كي هر يك سه مثقال عود غرقي خام طباشير ساذج هندي سنبلمشمعي سعد كوفي اذخر     

مقرض هر يك چهار و نيم مثقال زعفران سه مثقال عنبر اشهب يك مثقال شربت به شيرين شربت سيب شيرين هر             

الرسم معجون سازند و در نـسخة ديگـر قرنفـل پوسـت               يك بيست مثقال عسل و نبات بالمناصفه سه وزن ادويه علي          

 جوزبوا دو مثقال مشك خـالص نـيم مثقـال           ي قاقلة كبار هر يك سه مثقال      ممصطكي رو زرد اترج   كونله و يا پوست     

اآلس سماق هر يك ده درم تخـم           كه شكم ببندد مصطكي گلنار هر يك پنج درم حب           تخم مويز  داخل است جوارش  

االمعـا مجـرب      مويز صمغ عربي هر يك بيست درم به عسل و به رعايت حرارت با قند مقوم بسرشند حب نـافع زلـق                     

 طراثيث جفت بلوط مساوي كوفته بيخته در سـركة خمـر بجوشـانند تـا                ظار قز علي قشار كندر مازو پوست ان       حكيم

ها سازند خوراك يك درم تا يك مثقال ايضاً كه براي اسهال مزمن عجيب و مجرب اسـت      منعقد شود مثل فلفل حب    

ـ       كندر نانخواه هر واحد پانزده درم مازو يك عدد در آب برگ ترب مثل نخود حب                 د حـب  ها ساخته پانزده حب بخورن

قـدر نخـود سـازند و    ه  بباالثرست مازو چهار درم افيون دو درم نانخواه يك مثقال ح عفص كه در قطع اسهال سريع   

يعـة  مزحير اسهال كهنه و زحير را نافع است وقتي كه تب و حرارت نباشد جندبيدسـتر اسـارون                    يكي خورانند حب  

زند شربت دو درم و اگـر افيـون و مرمكـي افـزوده بـا                 كوفته بيخته به آب حب سا      يسايله برزالبنج سياه كندر مساو    

معجون ميعه شود و اسهال و خلفـة كهنـه و زحيـر كـه               ه  سمي ب معسل كف گرفته معجون سازند و نيم درم بخورند          

عديل است و لهذا معجون ربع نيز گويند حب كه اسهال بلغمي بـازدارد                حرارت بود نافع بود و در قطع تب ربع بي           بي

 را نيز مجرب جندبيدستر قرفه مرمكي افيون مساوي كوفته بيختـه بـه قـدر فلفـل آب حـب سـازند                     و سحج و زحير   

خوراك دو درم و گاهي جوزبوا كندر اضافه كرده دو حب صبح و دو حب شام داده شد و مفيد افتاد ايضاً نافع اسهال                        

ت دو درم حب بـراي اسـهال مـزمن          ها سازند شرب    افيون و سندروس كندر نر و زعفران برابر گرفته به قدر نخود حب            

الحديـد    اآلس خبـث    بريان كرده بهمن سرخ سعد كوفي آمله سندروس حـب         گل  روغن  ه  معمول پوست هليلة كابلي ب    

االخوين هر يك شش سرخ مرمكي چهار ماشه كوفتـه بيختـه بـه عـسل      ماشه بسباسه كندر قرنفل دم هر واحد يك
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د و در بعضي نسخه راسن و پودينه هر واحد يك ماشه نيز افزوده              ها سازند و به قدر حاجت خورن        مصفي سرشته حب  

 به جهت اسهال بلغمي نافع باديان تخم كرفس انيسون هر يك شش ماشه در پاؤ آثار آب جوشانيده صـاف                     دوائي كه 

 سوده   هيل هر يك چهار ماشه     ة بارتنگ دان  لق االمعا براي ز  نموده شربت انار شيرين دو توله داخل كرده بنوشند ايضاً         

 سياه مدبر بريان سه ماشه شربت بـه شـيرين دو            ة زير ةالثعلب پخته شيره باديان بريان چهار ماشه شير         به عرق عنب  

ماشـه   پـنج  توله داخل كرده تخم ريحان شش ماشه پاشيده بدهند ايضاً اگر در خواب اسـهال شـود سـفوف مقلياثـا    

الس دو آ الثعلب ده تولـه شـربت حـب    ار ماشه عرق عنب  سياه چه  ة زير ة هيل سه ماشه شير    ة دان ةخورده بااليش شير  

آالس تخم كتان بريان هر يـك دو نـيم ماشـه     است حب  كه اسهال رطوبي و پيچش و نفخ را نافع توله بنوشند ايضاً

نـد دو تولـه   قماشـه سـائيده نـصف آن در گل    نيم ماشه باديان حرف بريان هر يـك يـك   كنوچه بارتنگ هر يك يك

جهت اسهال ه يش عرق مناسب به شربت مناسب بنوشند و نصف باقي وقت شام بخورند و گاهي ب    سرشته بخورند باال  

نـيم ماشـه    ماشه تخم ريحان اسپغول مسلم هر يك يك كهنه رطوبي تخم گندنا يك ماشه و گاهي تخم بادروج يك

خم گندنا و باديان    افزايند و گاهي تخم بادروج و تخم خشخاش و صمغ عربي هر يك يك ماشه عوض بارتنگ و ت                    مي

 بـراي اسـهال   ايـضاً دهند كه حابس قـوي اسـت    كنند و گاهي بااليش برشعثا به قدر دو سه نخود در آخر روز مي          مي

برشـت دو ماشـه در       برشت شش ماشه زيرة سفيد نـيم       بلغمي گلنار سه ماشه االيچي مع پوست هفت عدد باديان نيم          

 سياه پوست ةي اسهال از مجربات استاد مرحوم باديان زنجبيل هليل      برا ايضاًآب شيره كشيده شهد داخل كرده دهند        

سـت   ا كه جهت حبس اسهال مجـرب  آب بخورند سفوف هليلهه خشخاش همه بريان نموده كوفته بيخته سه ماشه ب  

نيم ماشه كوفته بيخته شكر برابر آميختـه بـه آب سـرد               روغن گاؤ برشته يك ماشه كوكنار برشته يك       ه   سياه ب  ةهليل

 كه  به جهـت اسـهاالت فائـده          سفوف قنب  يافته شد    رت  نيم ماشه افزوده و نافع      ورند و گاهي صمغ عربي بريان يك      بخ

 بريـان   ةفلفل هر يك نيم مثقال مصطكي اناردان      داربرشت    عظيم دارد و به تجربه رسيده برگ قنب بريان زنجبيل نيم          

پوست خشخاش بريان يك مثقال و يك دانـگ         گشنيز خشك بريان هر يك چهار دانگ صمغ عربي بريان يك دانگ             

كه اسهال بلغمي مزمن و زحير را به غايت نافع است            كوفته بيخته هر روز يك درم به آب سرد بخورند معجون اسود           
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 زعفران مرمكي اسارون تخم كرفس سليخه گل ارمني گلنار مـساوي بـا سـه                ج سائله برزالبن  ةيعمافيون جندبيدستر   

 كنـدر و نـانخواه و در        ةعجون سازند خوراك نيم درم با رب بهـي يـا آب سـماق و در نـسخ                  عسل گرفته م   ةوزن ادوي 

كه نافع اسهال رطوبي     الطيب داخل است ذكر اوديه مفرده و مركبة هنديه           ديگر به جاي گلنار انيسون و سنبل       ةنسخ

مـائين كوفتـه    ديگـر   ب  است خرما را چون بريان كرده بخورند حابس اسهال است خصوصاً با افيون در قطع آن مجر                

قهوه در ريگ مانند نخود بريان كرده كوفته بيخته بخورند كه در حبس اسـهال                بيخته سه ماشه به آب بخورند ديگر      

كنار صحرائي در آونـد گلـي پـر كـرده            تخم نيب يك مثقال خوردن در اسهال مزمن مجرب ديگر          مجرب است ديگر  

 و يك كف دست صبح و شام بخورند غذا خشك بـا دال مونـگ                دهن او بند نموده گل حكمت كرده در آتش بسوزند         

دودهي خرو به آب شيره برآورده يك  دهند نافع اسهال است و پوست عدس مقشر بريان نيز قابض اسهال است ديگر   

تخم  ن طال نمايند ديگر   آدر سوراخ ناف پر كنند و گرد ناف نيز از           گراگر  اسهال است و كذاشير بر      مفيد  پياله بنوشند   

در روغـن زرد بريـان      ملـه   آ رب بريان كرده شش ماشه با شهد برابر آميخته بخورند اسهال بلغمي را نافع است ديگر               ت

  قطره در ناف اندازنـد ديگـر       هكرده به آب سائيده گرد ناف ضماد نمايند و قدري افيون در آب ادرك حل كرده دو س                 

 در جغرات ترش سائيده گرد نـاف حلقـة او سـاخته آب              آمله را  شير درخت گولر به قدر ماشه بخورند مفيد بود ديگر         

النفع است و كذا پوست درخت انبه در سركه سـائيده و            ادرك در آن پر كنند و زماني بدارند در حبس اسهال عجيب           

مغز ثمر كيته بريان كرده خوردن دافع اسهال  يا گوند درخت كنار سائيده بر ناف طال كردن حابس اسهال است ديگر

 جـامن گلنـار     ة انبـه مغـز هـست      ةه مصطكي گل ببـول هـست      هحب قابض موچرس گل دهاوه مغز تخم پي        است ديگر 

بيلگري سعد طباشير اندر جو تلخ مساوي كوفته بيخته به آب كوكنار به قدر كنار صحرائي حب سـازند و همـراه آب                       

ه شود گل دور كرده انار پختـه        انار خام در گل پيچيده در خاكستر گرم نهند تا پخت           برنج سائهي يك حب دهند ايضاً     

را صاليه نمايند پس صمغ عربي بريان آمله بيلگري بريان نانخواه هر يك دو ماشـه افيـون زرنبـاد هـر واحـد ماشـه                          

مغز  سائيده آميخته حب به قدر نخود بندند به جوان حسب مزاج دهند و طفل را يكي صبح و يك شام خورانند ايضاً                     

 سياه بريان مائين تخم مويز بريان نانخواه گيـر و گلنـار برابـر               ة بريان آمله افيون هليل    بيل بريان زرنباد و صمغ عربي     
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حب قابض كه مكرر به عمـل آمـده پكهـان بيـدرال بيلگـري                سائيده به قدر نخود حب سازند خوراك به دستور ايضاً         

حـب   شـام دهنـد ايـضاً   سائيده به قـدر نخـود حـب سـازند و يـك صـبح و يـك        ايضاً نركچور آمله افيون گيرو برابر      

 انبه كهنه يك دانه افيون نيم ماشه كوفته بيخته بهم سرشته هفت حب              ةشديدالقبض مويز مع تخم هفت عدد هست      

 بريـان يـك حـصه       ةكه در حبس اسهال قـوي و مجـرب اسـت سـهاگ             سازند و يك حب هر روز بخورند حب هندي        

ها سازند و نصف ديگـر را         رشته قدر فلفل حب   شنگرف دو حصه افيون چهار حصه باريك ساخته نصف آن به عسل س            

 ديگردر آب ليمو حب كنند پس اگر اسهال در شب زياده شود حب عسلي دهند و اگر در روز غلبه كند حب ليموئي 

رال و مغز بيل و گل سپياري و خرما و سونف هر واحد يك درم و نيم كوفته بيخته پـنج حـب سـازند كـه اسـهال و          

اسهال كهنه را مجرب است زنجبيل باديان بيلگري رال سعدكوفي گـل دهـاوه هـر                 ي كه پيچش را مجرب است دوائ    

ـ  غول شمشپيك دو ماشه سوده اس  هيـل سـه ماشـه    ةماشه درست آميخته بخورند و بااليش بارتنگ چهار ماشه دان

ني شنيز خشك هر يك چهار ماشه زهرمهره سوده يك ماشه بـه جـاي شـيري               گاآلس و      حب ةسوده به آب پخته شير    

الحديد هر واحد نيم رطل قنب دو رطـل بگيرنـد و اوالً پوسـت بـيخ                   پوست بيخ عشر خبث    داخل كرده بنوشند ديگر   

ايند و به شير عشر تسقيه دهند پس سائيده قدري در ديگ فرش كنند              سعشر را به آب شسته خشك نموده باريك ب        

الحديد فرش سازند بعـده بـاقي پوسـت          بثخالحديد سوده نصف فرش نمايند پس قنب فرش كرده نصف             بعده خبث 

 فرش كرده ظرف را محكم نموده  يك شبانه روز بر آن آتش افروزند خوراك آنچه در سه انگـشت آيـد هـر روز                          شرع

 بريان بيلگري بريان مـساوي كوفتـه        ة انب ة سياه بريان مغز هست    ةزير بخورند كه براي اسهال مزمن مجرب است ايضاً       

نه ماشه تا يك توله به آب سرد خوردن در حبس اسهال مجرب بعضي اطباست  يخته ازوزن نبات سفيد آم بيخته هم

 گل سپياري مساوي كوفته بيختـه       ر انبه مغز تخم كونچ زنجبيل سليخه گلنا       ة جامن مغز هست   ةچنين مغز هست    و هم 

ناردانـه  ا نوشـته   براي اسهال از هر نوع كه باشد نـافع سفوف برهلدرم حسب مزاج  تا دوم  كنند خوراك از درفسفو

سركه صمغ عربي هر يك چهار درم گلنار مويز مـع           به  الحديد مدبر      سفيد بريان باديان هر واحد شش درم خبث        ةزير

  بريان بيلگري سعد كوفي تخـم برهـل  ة بريان آملةليلهتخم جفت بلوط مصطكي هر واحد سه درم موچرس پوست 
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 همه كوفته بيخته سفوف سازند شـربت از         ابر واحد درم نبات بر    دارچيني جوزبوا هر واحد دو درم طباشير زعفران هر          

 كهنه مغز بيل به قدر مناسب گرفته افيـون قـدري داخـل              ة جائفل مغز تخم انب    ديگريك درم تا سه درم به آب سرد         

 چـسبانند ديگـر     كرده بر شكم طال نمايند كه اسهال بازدارد و بعضي مغز تخم جامن عوض جائفل آميخته بر ناف مي                  

نگرف كه قابض است شنگرف قرنفل افيون       شحب    جامن ضماد كنند كه به غايت نافع است ايضاً         ةغز بيل آمله هست   م

لودهه بيلگـري خرمـا      هر سه مساوي يك يك ماشه نبات چهار ماشه به قدر ماش حب سازند خوراك يك حب ايضاً                 

افيـون درم    ز يك حب تـا دو حـب ايـضاً         هر يك چهار درم افيون درم به آب كوكنار به قدر فلفل حب سازند شربت ا               

القبض و نـافع اسـهال رسـوت          حب قوي ايضاً  لفل حب سازند شربت يك حب       ف سياه دو درم به قدر       ةقرنفل درم هليل  

 ديگـر  صبح و شام خورند ينيم توله مرداسنگ مساوي هر دو سائيده به قدر نخود حب بندند و يك گيرو هر يك يك

 خرماي بريان فلفـل     ةني رال سفيد گل دهاوه اندر جو شيرين بيلگري موچرس تخم انب           زنجبيل بريان مائين لوده افغا    

بنگ بريان برگ كنار زرنباد برابر سـائيده حـب مقـدار نخـود               گرد كوفته بيخته حب بندند كه نافع اسهال است ايضاً         

ق مـزاج خورنـد كـه     كرده به آب موافـ فتج گلنار گل سپياري مساوي سفو   ديگر بندند و هر دو وقت دو حب خورند       

سـده باشـد نيـز فائـده          شنيز كه در قطع اسهال مجرب است و اسهال دموي را كه بي            گسفوف   نافع اسهال است ايضاً   

 كنار سوخته شاخ گوزن سوخته قنـب        ة انبه سوخته پوست گردگان سوخته هست      ة جامن سوخته هست   ةدهد هست   مي

 ةشنيز تخم حماض صمغ عربي نشاسته زيـر گاه باديان اناردانه بريان كوكنار بريان مويز بريان هر واحد درم هليله سي        

 سفيد تخم خرفه زنجبيل اسپغول بارتنگ تخم ريحان هر واحد بريان و سه تخم آخر را درست دارنـد هـر                      ةسياه زير 

يس كزمازج آمله مغز بيلگري رال كتهه سفيد كتيرا مغز تخم كـونچ پوسـت االيچـي كـالن                   ته ا ويك دو درم گل دها    

زنجبيل باديان رال خرماي بريان هليله       د گلنار هر واحد نيم درم سفوف سازند خوراك تا دو مثقال به آب ديگر              زرنبا

زنجبيل بريان گل دهاوه مـوچرس       سياه در روغن بريان مغز بيلگري مساوي سفوف سازند كه نافع اسهال است ديگر             

سفوف قابض و مجرب نخود بريان مقشر        ايضاً مود مساوي سفوف ساخته يك توله بخورند نافع اسهال بلغمي است          اج

 چهار ماشه بدهند    واالشكل موش هر واحد يك درم كوفته بيخته سفوف سازند اگر قوي مزاج باشد پنج شش ماشه                  پ
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سفوف باديان بريان مغز يگر  دهي بدهند ئبرنج ساشسته  به آبيلگري خس موتهه گشنيز مساوي كوفته بيخته ب ايضاً

مطبوخ براي رفع اسـهال      ايضاً اوي شكر كهنه برابر هر دو به قدر نيم دام خوردن نافع اسهال است              كهنه مس  ةتخم انب 

نـيم ماشـه در        گلو هر يك يك    لودههاتيس ناگرموتهه بيلگري زنجبيل     كهير  است سگند باالگل دهاوه پوست       مجرب

فرمايـد   شيخ مـي  اكابر مل آرند اقواله سرد بنوشند و هفت روز به ع       بماند صاف كرد  يك آثار آب بجوشانند تا نيم پاؤ        

ـ               قلارج ز  خ قريب از االمعا   كه عالج زلق   ايـن موضـع    ه  المعده و مناسب است و معذلك اشربه و اضمده و قوانمين كه ب

 ةبـا ادويـ  ة قـوي  ادويـ اين است كه كه آن از قرحه نباشد  االمعائي قلولي است وارد ميكنيم و قانون براي صاحبان زا

 كه اعانت طبيعت و تقويت روح نمايند مثل ترياق فاروقي و مثـل  ةادوي  و ضماداً مخلوط سازند وقابضه مسخنه شرباً

النفع اسـت و اگـر دالئـل بـر            امروسيا و آثاناسيا استعمال كنند و بايد كه مدرات به عمل آرند كه آن درين علت قوي                

گاهي به سـوي مقـل خربـق        نكند  نفع  القوة    ل معتد كثرت بلغم داللت كنند به استفراغ آن اشتغال ورزند و اگر ادوية           

احتياج افتد و اما استفرغ مادة اين مرض به قي صعب و ردي است و كم است كه قي بلغـم نـازل بـه سـوي امعـا را                              

آب نبايد نوشيد و اگر بنوشند جائز نيست كه گرم بنوشند و شراب كهنه رقيق صرف اندك           االمكان  خارج كند و حتي   

آنچه مخالف در اين باشد مضر بود و اگر تنقل خواهند به مثل سويق غبيـرا يـا سـويق قـسب و                       ايشان را نفع كند و      

االثر اسـت و      ق اناردانه و سويق كنار و سويق گشنيز كنند و گشنيز در حبس اسهال معدي قوي               يسويق خرنوب و سو   

ن هر واحد نيم درم و اين يـك  االخوي انيسون هر واحد يك درم پوست انار دم تنگ وراز مركبات جيده براي ايشان با

آب باران دهنـد و از مركبـات نافعـه جـوارش            ه  نجا تب باشد ب   آبخورند و اگر در     عفص  شراب  ه  ست بايد كه ب    ا  شربت

ست و از اضمده مثل ضماد بزركتان مع خرما نافع است تقويت دهند مثـل   ا جوارش خرنوب و عفص و جوارش كندر

س اجزا مساوي بگيرند و گـاهي از        و آ  جا و گلنار و مصطكي و گل سرخ و عوس         آب به يا شبت رطب و طراثيث و اقاقي        

شـود و مثـل ضـماد انطولـوس و            رجل يا روغن گل مرهم ساخته مـي       فاين ادويه به موم و روغن مصطكي يا روغن س         

ن سياه  بگيرند زيتودق رطب نيكوست و مثل غذا بولباشد و اين دوا براي زحرارت ضماد دردرلوس و ضماد فوفل اگر 

ن آميخته با نان بخورند و بايد كه با قـوابض  آ درانفاق و بسايند و پست انار و فلفل سفيد و زيت او جوشانيده با تخم 
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زلقـي  استعمال كنند مصطكي و كندر آميزند و اگر متحمل باشد فلفل مخلوط كنند و چـون اسـهال            در اين   بارد كه   

ـ      مزمن گردد و قوت قريب سقوط باشد پس واجب در            تبـديل مـزاج و تـسخين آن كننـد و           ه  اين آن است كه ابتدا ب

د و غمز لطيف كنند و ظاهر بـدن او دلـك كننـد              نمريض را به حسب احتمال او رياضت كنانند و در حمام داخل كن            

او بلندتر از اعضاي فوق او باشند اندك ماءاللحم قـوي           سرين  بعده در حالي كه آن خوابيده باشد و راست نباشد بلكه            

لوط به شراب قابض و كعك خشك بنوشانند و اگر قوت و مزاج او متحمل باشد عقب او چيزي منفذ مثل فالفلي                      مخ

هند تا تنفيذ او نمايد و چون اين عمل كنند جگر چيزي از اين غذا جذب كند و بدان تقويت يابد                     داندك و فودنجي    

و قريب از عالج زلق است اگر سبب او بلغم باشـد     ق باشند عالج اكثر ا    ل اصناف اسهال معدي و معوي كه سواي ز        اما و

ها كنند اگر بسيار باشد بعده بدانچه قـبض كنـد و تـسخين                عالج به چيزي كه مخرج بلغم باشد از مشروبات و حقنه          

زي و قـرص افاويـه      ومان به كمون و جوارش خـ      رال  نچه اين را صالح است جوارش حب      آمعتدل نمايد عالج كنند و از       

خواه و زيـره در  نليدس چاره نباشد و از سفوفات متخذ از انجدان و نـا ق زجاجي باشد از مثل قرص اساست و اگر بلغم 

سركه تر كرده بريان نموده و تخم كتان بريان و سك و گلنار و كرويا و كندر به طباشـير بـه مقـداري كـه مـشاهده                            

ج دريافت كنند و اكثر سوءمزاج روده       واجب كند بدهند و اگر سبب او ضعف قوي و سوءمزاج باشد به عالمات سوءمزا              

مشارك سوءمزاج معده بود و عالمتش عالمت اين باشد پس اگر ضعف و هاضمه تنها بود و با برودت باشد به جوارش 

ـ   وام زيره به سركه تر كرده بريان نموده نانخواه كر         خند بگيرند عود    منتفع شو خوزي و به اين جوارش       زنجبيـل  ه  يـا ب

نجـا ريـاح بـسيار باشـد تخـم          آم مويز مساوي كوفته سفوف سازند شربتي تا سه درم و اگـر در               كندر بريان قاقله تخ   

ائده دارد بگيرند زنجبيـل باديـان       فريحان و تخم سداب در آن داخل كنند و اين مركب بعض اطبا در اين باب بسيار                  

ر هـ ام خعود  سعدالزيره  ه قصبخسليارفلفل قاقله هر واحد سه درم نانخواه تخم كرفس هر واحد چهار درم دانيسون 

واحد سه درم و نيم سك پنج درم زعفران چهار درم قرنفـل اظفارالطيـب جوزبـوا هـر واحـد سـه درم و سـدس آن                            

وت دافعـه  قن قرص مرماحوز نفع كند خصوصاً اگر آ اآلس بيست درم اقراص سازند شربت به مقدار مشاهده و در حب

مذكوره نافع بود و اگر با ضعف دافعه بود به افسنتين مخلوط سـازند و               خنة  مسن اضمدة    آ نيز ضعيف باشد و ايضاً در     
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باب حـار و بـارد اسـتعمال كننـد و اگـر             ر اول   باشد قوابض مذكوره د   رارت  ا ح يدر ماسكه به سبب برودت      ضعف  اگر  

مـصنف   الحديد به جوزبوا در شربت نفع و اضمده به حسب واجب استعمال كنند              ف خبث دافعه نيز ضعيف باشد سفو    

االمعا به سبب رطوبت لزج باشد بايد كه تدبير به ادويه و اغذية مخشن معده و مجفف رطوبت                     گويد كه اگر زلق    كامل

المـسك و طبـيخ       وزي و سفوفات قابضه و حب     خلزجه كه در آن قبض باشد مثل جوارش خرنوب و جوارش سماق و              

 طراثيث هر واحد پنج درم مازو بريـان در          ظسماق قر اآلس    خبث و مانند آن كنند و اين سفوف نافع است گلنار حب           

طي تخم مويز جفت بلوط هـر واحـد دو درم           ب خرنوب ن  ضزمازج رامك تخم حما   كسركه سرد كرده پوست انار ترش       

الطيب سك عود هندي هر واحـد         كي سنبل مصط كرماني يك شبانه روز در سركه تر كرده بريان نموده سه درم              ةزير

شرب آس بخورند كه بسيار نافع اسـت        ه  يش كوفته دو درم صبح و مثل او شام و تا سه درم ب             نيم درم همه را جر      يك

اآلس بريان هر واحد ده درم سماق خرنوب           بريان حب  ةالنفع يافتم و ايضاً اناردان       اين كردم و در اين علت بالغ       ةو تجرب 

شار ق كرماني در سركه تر كرده بريان       ةرنبطي و شامي بلوط بريان مقل مكي تخم مويز هر واحد پنج گشنيز بريان زي              

الطيب مصطكي سك سعد عود هندي قرفه هر واحد دو            الرمان حامض مازو بريان سنبل      كندر هر واحد سه درم اقماع     

درم جريش كوفته هر روز سه مرتبه به قدر حاجت با ميبة ممسك و رب آس مخلوط بخورند و اين سـفوف مقلياثـا                        

زيت بريان كرده هـر واحـد    ليله و آمله همه دره كابلي و هندي و ةليله باب نافع است تأليف من است در اينز كه ا

الرشاد تخم گندنا هر واحد هفت درم تخم كـرفس انيـسون               كرماني در سركه تر كرده بريان نموده حب        ةپنج درم زير  

و درم سعد سه درم همه      الطيب هر واحد د     له عود هندي سنبل   قهر دو در سركه تر كرده چهار درم مصطكي قرنفل قا          

ت بگيرند اقماع رمان حـامض و مـازو         ساالمعا  را باريك سائيده صبح و شام به قدر حاجت بخورند و اين حب نافع زلق              

 تنـد خـوب     ةنيم درم همه را باريك سـائيده و در سـرك            سبز هر واحد چهار درم قشار كندر جفت بلوط هر واحد يك           

ها به قدر فلفل سازند شربتي از درم تا مثقـال و ايـن حـب                  بد گردد و ح   بجوشانند تا آنكه سركه خشك كند و منعق       

طراثيث جفت بلوط كزمازج خرنوب نبطي هـر واحـد دو درم            انار ترش قرظ    نيز مجرب است قشار كندر مازو پو ست         

الحديد در شراب ريحاني سـه روز تـر كـرده در سـايه                اسه هر واحد يك درم خبث     بسبالمسك عود هندي قاقله       سك



480 

 

ها سازند شربتي يـك       بشك نموده بريان ساخته مثل همه ادويه باريك سائيده به آب سماق سرشته مثل فلفل ح               خ

االمعاست گلنار زرورد تخم حماض هـر واحـد سـه درم سـماق مـازو سـبز عـصاره                      مثقال و اين قرص گلنار نافع زلق      

يده به آب آس رطب سرشته قرص سازند هر نيم درم زعفران نيم درم باريك سائ لحيةالتيس اقاقيا كندر هر واحد يك

مسك بخورند و بايد كه تضميد معده و شكم صاحب اين علت بـه ايـن ضـماد                  من با ميبة    آقرص وزن درم و يكي از       

 طراثيث جفت بلوط قشار كنـدر مـازو سـبز اقاقيـا هـر      ظكنند گل سرخ گلنار سماق صندلين هر واحد چهار درم قر    

يل و نب نمايند و درين اضافه نمايند قدين گداخته آميزند و ضماديده موم به روغن نارواحد دو درم همه را باريك سائ

الزريره هـر واحـد سـه درم و     نيم درم سعد قصب الطيب هر واحد يك و عود هندي و سنبلسوسن   با مي سك و رامك    

مبلول كننـد و ايـضاً قرنفـل        وسن يا به شراب ريحاني يا به نضوج و مانند آن            س آب آس با مي   ه   را ب  هاگر خواهند ادوي  

 يعه و عـود هنـدي حمامـا   مبوا خرنوب و لبني و جوزسعد افسنتين مصطكي سليخه اذخر اسارون هر واحد سه درم 

نيم درم    الزريره هر واحد يك درم سك الدن زعفران مرماحوز فرنجمشك هر واحد يك              اسه كبابه قصب  ب تلخ بس  قسط

سوراخ گلنار گل سرخ هر واحد دو درم همه را باريك سائيده به آب برگ                 ياقاقيا عصاره لحيةالتيس رامك مازو سبز ب      

ين سرشته بر معده ضماد نمايند و غذا براي صـاحب ايـن مـرض لحـم                   د و نضوح با قدري روغن نار      سنسو  يآس و م  

ـ به خمـر ممـزوج    ص معمول مصوقطاطيور كوهي مثل كبك و تيهو و دراج و  ن زرشـك خيـسانيده   آ آب كـه در ه ب

ـ  و زيره و گشنيز خـشك و نا ااناردانه و سداب كرفس و كرويه د محشو ب باشن اآلس و  اج بـه مـويز و اناردانـه و حـب    رب

آرام و سكون و خواب كنند السـيما        ه  گشنيز خشك و زيره و دارچيني و خولنجان بسازند و صاحب اين علت را امر ب               

نويـسند كـه       مـي  ايالقـي  و   جرجـاني ني سـازد    بعد غذا كه اين عطف حرارت به سوي داخل بدن كند و رطوبت را فا              

 االمعا كه سبب آن رطوبت لزج باشد و ثفل را بلغزاند و قوت ماسكه را ضعيف كند اين مرضي است كـه معـده و   زلق

را بسيار افتد و قوت ماسكه هر دو ضعيف گردد و آنچه در عالج اسهال معدي رطوبي مذكور شد عالج اين است                      امعا  

نـديقون  حو  به   ايارج فيقرا و حب صبر پاك بايد كرد پس شربت افسنتين و سكنجبين عنصلي و مي                اما اول امعا را به    

به كار برند و جوارش خرنوب به آب عوسج و جوارش سماق به آب خرنوب تر استعمال نمايند و جوارش خـوزي بـه                        
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سركه تـر كـرده بريـان        كرماني به    ة سودمند بود اين دوا نافع است سك رامك مصطكي تخم كرفس زير            دشربت مور 

 ترش بريان كرده ده درم همه را كوفته بيخته سه درم با ميبه به كـار                 ةاآلس گلنار هر يك پنج درم اناردان        نموده حب 

 قول مسيحي در عالج اسهال معدي رطوبي گذشـت و در          در  برند و اين ضماد نافع است و نسخة اين همان است كه             

و طباشـير هـشت     لفـاح آورده    ن و برزالبنج هر يك چهار درم عوض بيخ          خه افيو سن شب يماني است ليكن درين ن      آ

يـا نباشـد    اند و گفته كه بر شكم طال كنند و بگذارند تا خشك شود و از خود فرو ريزد اگر تب باشـد                         درم هم افزوده  

اين ضماد در قول مذكور شد و  به كار برند و نسخة آن همان است كه  افسنتين ن اين ضمادآسودمند است و از پس 

الزريـره ده درم رامـك شـش درم           سك و زعفران هر يك درم اشنه ده درم مصطكي هفت درم سعد پـنج درم قـصب                 

اآلس ده درم مازو ده درم كوفته به شراب قابض سرشته بر شكم نهند و اگر قبـل از ضـماد هـر                         كرفس پنج درم حب   

رو و تيهو مطنجن    دنجشك بريان كرده و كبك و ت      گم  ود و طعا  ببامداد و شبانگاه ده درم باميه پخته بخورند سودمند          

يني و گشنيز و سماق و اناردانه و كرفس و پودينه و سداب پر كـرده سـازند و                   چو كرويا و دار   ه زيره   كرده و ميان او ب    

اآلس و    سيب و زعرور و حـب     و  اگر از امرود    و  پوست غبيرا و پوست كنار و پوست اناردانه سودمند بود و شربت فواكه              

و هر صـبح جـالب   نار و سماق و اناردانه بپزند سود دارد محمود گويد كه تنقية بدن از رطوبات فاسد به قي نمايند            ك

از تخم شبت و تخم خربزه و عسل در آب جوشانيده بنوشند و قي كنند و بعده به اغذية مخشنة معـده و امعـا مثـل                           

رطوبات آن  جفيف  تخشين معده و به ت    به   و صرف عنايت     و سفوفات قابضه دهند   مزورة سماق و اناردانه تغذيه نمايند       

آن نفع بليغ اسـت و نـسخة ايـن          به تجفيف   نمايند و اين سفوف نافع معده و امعاست و آن را در درشت كردن معده                

الحديد است نيـز در قـول         ن خبث  آ كه در قول مصنف كامل اول مسطور شده و سفوف مقلياثا و حب كه در              آن است   

االمعا بودن سطح امعا به رطوبات فاسد باشد عالجش نخستين قـي              رعوض نوشته كه اگر سبب زلق     ذكور گذشت مي  م

ن انگبين سي درم عناب تمرهندي هـر كـدام   آ مني و عسل بعد ازرآوردن سمت به طبيخ شبت و تخم ترب با بورة ا

نند تا به پنجاه درم رسد كدام هفت درم همه را در چهارصد درم آب بجوشا پانزده درم سداب انيسون تخم شبت هر

ربات است آنگاه مرباي زنجبيل و مرباي جوز و جوارش عود و جوارش عنبر و جصاف نموده بنوشند تا سه روز كه از م   
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ستايد كزمازج يك مثقال گشنيز خشك زرورد هر كدام يك درم  جوارش مصطكي بدهند و اين سفوف را سديدي مي

ن  آ  نيم مثقال طباشير لك هر كدام ربع مثقال كوفته بيختـه دو درم از              الطيب هر كدام    مصطكي انيسون كندر سنبل   

نگبين استعمال كنند و مادام كه باعث ضعف نگردد هضم را به جوارشات حاره تقويت دهند و چون مرض بـه طـول                       ا

اآلس و    يد به برشعثا و مثروديطوس و تريـاق بـزرگ و قـرص زرشـك و شـربت حـب                   آانجامد و ضعف و نقاهت پديد       

بت انجبار عالج كنند و اين سفوف را بختيشوع تركيب داده براي تقويـت هـضم و انعـاش قـوي و اصـالح غـذا و                           شر

نيم كرويا يك هفته در سركه تر كرده در سايه خشك نمـوده   و تحليل رياح غليظ مجرب است پوست ترنج يك جزو

مجمـوع و اگـر خواسـته باشـند     كدام نيم جزو مصطكي ربع جـزو شـكر بـه وزن     يك جزو انيسون و جوز هندي هر

الطيب صندل هركدام ثمن جزو اضافه كنند و اين تصرف از انطاكي است و در                 زنجبيل سعد هر كدام ربع جزو سنبل      

اند و در اسهال گل مختوم و در كثـرت خـون كهربـا صـمغ                  بعض نسخ انيسون حذف كرده و در بعضي مشك افزوده         

ربتي يك مثقال و اين سفوف نيز زلق معـده و امعـا را مجـرب اسـت و                   عربي بريان و كهربا مثل مصطكي بيفزايند ش       

نجـا   آ نسخة آن همان است كه در قول مصنف كامل اول مرقوم شده غذا قالياي مبرزه و كباب به سماق و گشنيز در                     

نجشك مطنجن  گكه پيچش نباشد واال چون قوت قوي بود از گوشت و روغن اجتناب كنند و در صورت ضعف قوت                    

المبـارك كـه در       ن بادام دهند و جلوس بر صرة نمك جاورس و سبوس گندم و خشت گرم و تضميد به دهـن                   با روغ 

ين باب به صحت تجربه رسيده و خلق كثير بعـد           تنتريك در ا  فصل لقوه گذشت سود دارد سرهندي گويد كه سفوف          

ار گل دهاوه دو درم تخـم ريحـان   شفا يافته بگيرند پوست برنج سرخ كه در داخل آن بود سه است از ياس به اين دوا

 برنج سرخ تر كرده باشند بخورند و اين را ياد دارند كه مؤلف  آنكه در آبيه دو ماشه افيون نيم ماشه كوفته بيخته ب

هنـدي كـامود گوينـد طبـري گفتـه كـه        آن ضامن نفع آن شده و من در آن تاثير عجيب ديدم و بـرنج سـرخ را در  

جه بود گاهي از اجتماع رطوبت نمسه در امعا و معده يا در يكي از اين هر دو افتـد و ايـن                       االمعا كه از رطوبات لز      لقز

غير از اين رطوبت حادث نشود بلكه از رطوبات زجاجيه چون در معده و امعا كثرت پذيرد نوع ردي از قولنج حـادث                       

مراد از رطوبت نمس آن است كه حلو        ن قولنج كه با الم شديد باشد تولد كند و            آ شود و اگر رطوبات حار مالح بود از       
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مثل آب شيرين مخالط به ارضيت و مانند آن باشد و عالجش تقويت معده و امعاست و قبض طبيعت در اين مـرض                       

و اول امر خيلي ردي است بلكه واجب است كه استفراغ اين رطوبت به لطـف حـسب امكـان كننـد بـه اشـيائي كـه                    

ختار اهل حران در اين اين حب معروف به حب ذهب اسـت كرويـا نـانخواه                 رطوبت نيفزايند و از سحج امن باشد و م        

زيرة كرماني صعتر فارسي تخم كرفس هر واحد دو ثلث درم بليلة سياه دو درم مصطكي سه درم صبر سقوطري مثل      

ن االمعـا باشـد و در آ        ها سازند و چون طعام محمود بخورنـد و قـوي            همه كوفته بيخته به آب برگ ترنج سرشته حب        

امن از سحج بود از اين حب نيم درم تا دو دانگ  فضه بخورانند تا امعا و معدة او از اين رطوبـات غـسل دهـد و اگـر                               

كنانيش اين معني رفتـه اسـت       صنفين  م كنند تا عمل او كمتر و برفق گردد و بر جميع م            كخواهند كميت اين حب     

اند گويـا      اين رطوبات مجتمعه در امعا و معده نموده        كه اشاره به سوي حبس طبيعت به اشياي قابضه به غيراستفراغ          

باشد مگر از بثور يا فساد طعام و در اجتماع رطوبت در امعا و معده سـبب                 نمياالمعا   لقاند كه ز    كه ايشان گمان كرده   

 ماند بالجمله چون رطوبات ك اين علت و در آنكه با وجود وقوع سبب قطع مرض و مداوات او ممكن نيست فكر نكرده

نچه از طعام خارج شود به رطوبات كثير مختلط نباشد و آروغ پيدا گردد بدانند رطوبات به كمي ابتدا نمـوده         آشود و   

ماند در اين هنگام محتبس شده پس ربوب مثل رب غوره و سيب و بـه بدهنـد تـا                      نچه محتبس مي  آو طعام اكثر از     

انقطاع زلق به اين تمام نشود سفوفات قابضه بخورانند و          معده قوت يابد و جرم او خشونت و قبض حاصل نمايد و اگر              

ام پوست سيب ترش و پوست كنار ترش و پوست بـه              اين سفوف بهر قطع زلق كه از رطوبات نمسه باشد تركيب داده           

آن سوده و پوست غبيرا بر آتش بريان        به هستة   كوهي  زعرور  قابض ترش و سماق بريان و گل سرخ و تخم حماض و             

در قطـع   يا سه درم به رب به و رب غـوره بدهنـد و اهـل حـران را ايـن شـربت اسـت                         ه قدر دو    مساوي ب كرده اجزا   

االمعا كه از رطوبت باشد و يا از بثور بعد از آنكه رطوبت تحليل گردد و قلت پذيرد بگيرنـد رب بـه و رب غـوره و       زلق

و برآورده مثل مجمـوع گرفتـه جمـع         اوقت رطوبت   در  اآلس رطب     رب ريباس و رب انار هر واحد رطل بعده آب حب          

ن به يـك دانـگ سـك و دو ثلـث درم گـل سـرخ       آ عوق گردد بعده هر روز پانزده درم ازلنمايند و بجوشانند تا مثل 

االمعا    و طراثيث بود و اوفق قابضات در زلق        ظاالمعاي ردي است و همچنين قر       در زلق بلوط    بخورانند و اما بلوط و شاه     
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االمعا را حدت در مزاج عارض شود پس هر كسي كه فصد او               سويق اوست و گاهي صاحب زلق     تخم مويز و سفرجل و      

پيدا كند و هزال االرب  الس بر وزن غراب بيماري سل را گويند المنتهيباالمعا در بدن  كند جنايت بر آن نمايد و زلق 

ت واجب است كه فصد نكنند و تسكين        نكه هالك شود در اين صور     آ نكند و بگذارد تا      اغتذابه نوعي كه بدن او اصالً       

تـر    تر و قـوي     حدت و حرارت به آب سويق شعير و جاورس كه به اين طريق پخته باشد بايد كرد كه آب سماق غليظ                    

ن آب   آ رند اگر تر يافته شود واال سماق را در آب شبت تر كنند و صبح ماليـده صـاف نمـوده و در                      آبه مقدور خود بر   

ن جـاورس مقـشر و   آ چنين سه مرتبه تكرار نموده در  بار ديگر ماليده صاف كنند و همسماق ديگر يك روز تر كرده

گـردد و آن را بخورنـد       تا شخين   به آتش بپزند    دازد و   جو بريان كوفته يكشبانه روز بخيسانند بعده خوب بمالند تا بگ          

ده افتد پس اين ضـماد      كه قبض و تقويت معده و تسكين حدت مزاج كند و گاهي در اين علت حاجت به تضميد مع                  

ك بغدادي  عشف هر واحد دو درم سويق جو مرتبة دوم بعد سحق بريان كرده دو درم ك               خنمايند گل سرخ و قسب و       

بريان سه درم رامك سك مصطكي هر واحد دو ثلث درم مغز سفرجل برگ آس تر هر واحد پنج درم همه را سائيده                       

مغ تـوت   صـ ن حـضض هنـدي و گـل ارمنـي و قبرسـي و                آ دربر معده و شكم و هر دو پهلو ضـماد كننـد و گـاهي                

ريزد  نمايند تا آنكه خشك گردد و از خود فرو كنند و ترك مي افزايند و اجزا مساوي گرفته بر هر دو پهلو طال مي مي

شست بلكه ضماد     كرد و ضماد را نمي      پوست شجر صنوبر و جوز صنوبر زياد همي       هاطه   در اين ضماد طين ر     ابوماهرو  

دانـست و مـن       نمود و در اين نوع امر به قـي و معالجـه بـدان صـواب مـي                   كرد و اثر محمود مي       ديگر بر آن مي    مرتبة

ثير يافتم و عالجش بايد كه به طعام كنند اگر مزاج او احتمال كند در طعـام او خـردل                    أالت  امتحان اين كردم و سريع    

مايند كه اين تنقيـة معـده او بـه سـهولت كنـد و                و ترب تناول كنند و عقب او تحريك ن         رباشد مضروب به ماهي شو    

نجا مانع از تـب و      آحفظ قوت او نمايد قطع مادة زلق كند و اگر اندك شراب عفص قابض بنوشند باك نيست اگر در                    

 او را قوت دهد حفظ قوت آن نمايد و اهل بصره در شراب عفص اندك رامك جوش داده بر                    ةتغير مزاج نباشد تا معد    

ترست و غذا لحـم مطبـوخ كـه           د و شراب او بر طعام جائز نيست بلكه استعمال او بر خالي معده نافع              نوشانن  طعام مي 

 كنـد صـاحب     خورانند و منفعت ظاهر مـي       آب آن سيالن كند در آب سماق و شراب عفص پخته پس كباب كرده مي              
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 اسـت مثـل       هـر طعـام مخفـف      االمعاي رطـوبي را نفـع كنـد         شفاءاالسقام گويد كه از اغذيه كه از اسهال بلغم و زلق          

اآلس و خرنوب شامي و كنـار و گـشنيز            هاي غبيرا و اناردانه و بلوط بريان و تخم حماض و زعرور جبلي و حب                سويق

بريان و سيب ترش و به قابض ترش و امرود قابض و جو و گندم و بادام بريان گرده بريان و فندق بريان و چـون هـر                            

اورس مقشر و برنج بريان غيرمغسول خصوصاً سرخ از آن چون به شـحم گـردة                واحد را به بعض حبوب قابض مثل ج       

بز به كاربرند و مطنجنات و قالياي متخذ از لحوم خفيف و بهتر آن است كه شورباي تنها دوباره اسـتعمال كنـد و از                         

 و آنچه شـديداليبس  لحوم آنها اجتاب نمايند و اگر از لحم چاره نباشد حيوان محللة مبرزه مشويه دهند و از آن جلد            

باشد بخورند و از فربه و رطب بپرهيزند و از بقول كرفس و گندنا و گشنيز و نعنع و فوتنج و باديان و شبت و سـداب                           

اآلس و خرنوب شامي و غبيرا است و از ابازير سـنبل              و هرچه مدر بول باشد صالح است و از فواكه بسر و قسب و حب              

  ريان استو كمون و نانخواه و خردل و جوز ب

  عالج اسهال معوي بثوري

بخـره  و دهـان و زبـان آن را بـه سـبب ا            در مـري    و بعضي اين نوع را اسهال قالعي نيز گويند بنابر لزوم حدوث بثور              

از امعا به سوي آنها و گويند كه اين اسلم انواع اسهال معوي است چون در ابتداي آن تدارك كننـد و امـا در                         صاعده  

و در آن هنگام صحت نيابد بالجمله اول فصد باسليق كنند و چارتخم در روغـن بـادام چـرب                 يا قرحه آرد    حج  آخر س 

نموده به گالب بخورند و ادوية مغريه مانند صمغ عربي و نشاسته و كتيرا بريان نموده همـراه لعـاب بهدانـه و لعـاب                         

يده بنوشند غذا پوسـت جـو و        ريشه خطمي در گالب و عرقيات ديگر برآورده چارتخم به روغن بادام چرب كرده پاش              

برنج يا عدس و روغن بادام تناول كنند و گويند كه اگر ضرورت بينند مـسهل صـفرا از هليلـة زرد و غيـره بدهنـد و                            

قرص طباشير قابض با شربت خشخاش بخورند و يا طباشير كتيرا كهربا گل ارمني مكد يك ماشه سـوده بـا شـربت                       

 جوشانيده روغن گل نه ماشه داخـل كـرده بـا شـربت              ؤ ماشه در گالب نيم پا     سيب و انار دو توله ليسيده اسپغول نه       

االمعاي   خشخاش دو توله دهند ديگر مبردات بخورانند چون آب سويق شعير مطبوخ روغن گل آميخته و سفوف زلق                 

مـرو  بثوري و لعاب اسپغول و مانند آن و حقنة مبردة مثل جو بريان و برنج و پوست خشخاش و تخم خطمي و تخم                        
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جوشانيده صاف نموده روغن گل و صمغ عربي نشاسته در آن آميخته و اشـربة بـارد چـون شـربت خـشخاش و انـار          

شيرين و شربت آس و جز آن همه مفيد است و اغذية مطفيه مثل برنج مطبوخ به عدس و روغن گل و مثـل كعـك                          

 و  گلنارحرقت نيفزايد و طحلب و آرد جو و         كوفته به روغن بادام و يا پو ست جو بدهند و از ترشي خالص پرهيزند تا                 

 هگل سرخ و صندل و پوست انار كوفته بيخته به آب سيب ترش و آب آس سرشته بر شكم ضماد سـازند و اگـر مـاد                          

بسيار بود و قي آسان باشد بفرمايند و اگر بثور بر سطح خارج روده باشد بعد فصد براي تسكين حرارت شيرة كاسني                    

و توله بنوشانند و يا اين دوا دهند طباشير دو ماشه سـبوس اسـپغول چهـار                 ده شربت بنفشه    و خرفه هر يك نه ماش     

ماشه كفمال نموده به آب به و آب شاخ نرم انگور هر يك هفت توله گالب عرق كاسني و عرق نيلوفر هر يـك چهـار                          

ماد از تراشـة    ضبدهند و    توله   وتوله لعاب بهدانه و ريشة خطمي هر يك سه ماشه شربت نيلوفر و خشخاش هر يك د                

كدو گل نيلوفر برگ بيد گل بنفشه گل سداگالب هر يك نه ماشه لعاب اسپغول هفت ماشه نمايند و كاسني مسلوق                     

و مزورات بنوماش عدس معمول به آب غوره بخورند و به اضمدة مبردة مرطبه مثل طحلب و تراشة كدو و آب بـرگ                       

 لم و آرد جو بر شكم ضماد نمايند و در جاي سرد مـسكن سـازند اقـوال                 العا  بيد و برگ اسپغول و برگ بارتنگ و حي        

فرمايد كه اسهال كائن از قبل قروح امعا عالجش عالج قروح است و كثرت استعمال مجففات قابـضه                    حذاق شيخ مي  

ـ                         صباب از ادوية بارده مثل حصرميه و سماقيه و به عالج ذوسنطاريا كه ذكر كنيم عالج كنند و اگر در آنجـا سـبب ان

صفرا و تقريح آن باشد اولي آن است كه تنقية او در تابستان به قي كنند و از طريق قروح استفراغ نكنند و اگر سبب                         

او بلغم باشد احتياج به اخراج بلغم افتد به حقنة مخرج بلغم و تجفيف و تسخين غذا كننـد و از مـشويات و قاليـاي                          

تر از آن آيد مثل خربق است سفيد او           ايند بعده اگر حاجت به قوي     متخذ از لحوم خفيفه سازند و تقليل شرب آب نم         

نويسد كه     مي  كه وي با وجود آنكه استفراغ كند عالج قروح نيز هست مجوسي            سفليبراي معده و سياه او بهر امالي        

ز بثـور و    االمعا به سبب بثور و قروح باشد باقي قول او به عينه همان است كـه در عـالج اسـهال معـدي ا                         هر گاه زلق  

نويـسند كـه سـبب ايـن بثرهـا و دميـدگي               جرجاني و يوسف مي    الصناعه مسطور شد سيد     قروح در قول مؤلف جامع    

ها بود به نوعي كه انصباب آب گرم با روغن گرم بر عضوي آن عـضو را                    خلط صفرا بر روده    ورها حرارت مزاج مبر     روده
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زاج را به اعتدال بازآرنـد و صـفرا از تـن بيـرون كننـد زود بـه              بدماند بهر آنكه هم گرم باشد و هم تيز و هر گاه كه م             

پذير است و اگر مزاج بر آن حال بمانـد و   تر از ديگر انواع و به سرعت عالج   صالح بازآيد از بهر آنكه اسهال صفرا سليم       

اسـهال معـدي    ايستد سجح و قروح امعا پديد آيد و اميد بهتري نبود و عالجش عالج               نهم بر آن گرمي و آن ماده باز       

كه از بثور معده بود و عالج اسهال معدي صفراوي است كه مذكور شد و هر صباح نيم رطـل بغـدادي دوغ تـرش از                          

تاب   تاب يا آهن    مسكه صاف كرده با گل سرخ و طباشير و تخم حماض هر واحد درم كوفته بيخته بايد داد دوغ سنگ                   

تاب كنند تا به نيم باز آيد و سه اوقيـه آب انـار                دادي سنگ دهند و شير بز به آب سماق آميخته هر يك نيم رطل بغ            

ميخوش با وي بياميزند و چند روز به ناشتا اين بخورند و وقت خواب دو اوقيه آب غوره و يك اوقيه آب انار ترش بـه                          

زنـد  گل سرخ بـا وي آمي     و   باشد و اگر طباشير تخم حماض        روااندكي شكر بدهند و اگر آب غوره تنها بي شكر دهند            

ها نباشد هر بامداد اين سفوف طباشير با يك اوقيه آب             آميزند جائز بود و اگر متحمل اين ترشي         چنانكه با دوغ مي     هم

سفرجل دهند تخم حماض بريان اسپغول بريان صمغ عربي بريان گل ارمني طباشير مساوي سواي اسپغول همـه را                   

 مقشر پخته به روغن گل و بي روغن گل سـودمند بـود و               رسوبسايند و بكار برند و كشكاب از كشك جو بريان و جا           

 آميختـه   نآب اناردانه پخته دهند به جاي آب شربت انار سـاده بـه آ             به  طعام چوزة مرغ و پايچة بره به آب سماق يا           

د جو و گلنار و گل سرخ و        ربنوشانند و ضماد از سبزي كه بر سر آب ايستاده بود به تازي طحلب گويند و كدو تر و آ                   

 به آب سيب ترش و آب مورد سرشته بر شكم نهند و موم روغن كه از روغن گل و                    انارازو و صندل و رامك و پست        م

موم سفيد سازند و آن را به آب برگ بارتنگ و آب برگ خرفه و آب انار ترش و آب غوره بياميزند بـر شـكم مالنـد و                       

بر ناشتا به آب گرم و سكنجبين و اگر بر ناشتا قـي             اگر مواد بسيار باشد و قي ممكن بود سخت صواب بود و خصوصاً              

نتواند كردن اول كشكاب بسيار پس آب گرم و سكنجبين خورد قي كنند و بعد قي هر بامداد نيم رطل دوغ گـاؤ بـه    

اليـاس و   الطين بدهند گل ارمني گل مختوم طباشير كهربا گل سرخ هر يك برابـر شـربتي سـه درم ابـن         اين سفوف 

الحموضـت يـا      سفوفات و اشربة قليـل    اغذيه و   ه فصد كنند اگر احتياج آن باشد و قوابض مطفيه از            خجندي گويند ك    

هاي مبرده به كار برند و هر صباح رب آس ده درم به يك مثقال قرص طباشير قابض و يا                      حموضت خورند و حقنه     بي
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رب سفرجل ده درم يا تخم ريحان       مثقال قرص گلنار برب به ميخوش يا شيرين بنوشند و يا سويق جو چهار درم به                 

به روغن گل چرب كرده بخورند و يا        و  و بارتنگ و تخم مرو و صمغ عربي هر واحد درم بريان كرده به گالب آميخته                 

بگيرند صمغ عربي و گل ارمني هر واحد درم بريان كرده با شيرة تخم خرفه سه اوقيه به شـربت آس شـيرين كـرده                         

ت است طباشير سفيد گل سرخ نشاسته صمغ عربي تخم حماض هـر يـك پـنج درم                  بدهند و اين قرص نافع اين عل      

 بگيرنـد گلنـار و عـصارة        ايـضاً همه را باريك سائيده به لعاب اسپغول سرشـته قـرص سـازند شـربتي يـك مثقـال و                     

 التيس هر واحد سه درم و گل ارمني و تخم حماض هر واحد چهار درم و كوفته بيخته به آب سماق يـا بـه آب                         ةلحي

آس تر سرشته قرص سازند شربتي از آن يك مثقال با ده درم رب آس و اين ضماد نافع است صندلين رامك حضض 

العـالم سرشـته      پوست خشخاش گل ارمني اقاقيا مساوي سائيده به آب شاخ انگور يا به آب آس رطب يا به آب حـي                    

شد واال به لحوم طيور فاضله كباب كرده و سويق          ضماد كنند و غذا جاورس و برنج بريان به مغز بادام اگر با آن تب با               

اآلس هر واحد پـنج درم        بلوط و حب    اآلس رطب مفيد و يا بگيرند شاه         تناول حب  ايضاًغبيرا و سويق كنار نافع است و        

گشنيز خشك بريان تخم حماض هر يك چهار درم و كوفته بيخته سفوف سازند و صبح و شام هر مرتبه يك مثقال                      

اآلس و غبيرا و زعرور است و تفكه به سفرجل و امرود و سيب كنند و                  بلوط و حب    اثمار نافعه براي او شاه    بخورند و از    

قي و  اگر سبب او خروج بثور در سطح خارج امعا باشد عالجش قريب از عالج نوع اول است و چون ماده بسيار باشد                       

ت او صاف كرده    مدوغ ترش از دسو   رطل  ب يك   سهل بود هر دو نوع را نافع بود و اگر مريض متحمل ترشي باشد شر              

و تخم حماض و طباشير هر واحد نيم درم پاشيده نافع است و بـدل               د  به سنگريزه يا آهن داغ نموده و بر آن به زرور          

ضماد و قيروطي همان است كـه در قـول          و  التيس دهند   ة ممزوج به آب يا به عرق كاسني و عرق لحي          رآب شربت انا  

 زائـد   هعا را جالينوس ذكر نكرده پس اگر قـارور        مطبري نوشته كه تبثر سطح خارج ا       ابوالحسن سيد جرجاني گذشت    

ر نمايند و اغذية مبرده مثل قطف و كاسـني          يبر حرارت طبيعيه باشد عالج به فصد و تسكين حرارت به لزوم ماءالشع            

نكنند و تضميد احشا بـه ايـن        مسلوق و كاهو و مزورات متخذ به سركه و آب حصرم و آب سماق دهند و فكر اسهال                   

العالم بـرآورده     الراعي و حي    ها كنند آب جرادة كدو آب شاخ بيد و برگ آن و برگ اسپغول و برگ بارتنگ و عصي                    آب
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در آن پارچه آلوده بر شكم و پهلوها گذارند قبل از غذا و از دخول حمام البته منع كنند و اگر ارادة استحمام باشد به 

د و عالمت قـرب منتهـاي ايـن         ناً اگر زمان تابستان باشد و هوا حار و در موضع بارد و هوا نشين              آب سرد نمايند سيم   

بيه به حكه در جلد شكم است حتي كه عليل آن را بخـارد و واجـب نيـست كـه از دسـت                        شمرض زوال الم و ظهور      

ه دسـت خـود بـر شـكم         بخارد و بر احشا و پوست شكم قبض كند كه اين گاهي تا امعا برسد و قرحـه آن كنـد بلكـ                      

 موم ابوماهرد و يكند و بعد فصد عرق پهلوها به روغن گل منفعت بين نما بگرداند كه گويا دلك خفيف اين موضع مي

روغن رقيق به اندك موم ساخته و بر آن قدري مرداسنگ مغسول انداخته دائم بر پهلوهـاي او و جلـد شـكم مـالش                         

افت و عالج بثوري كـه در بـاطن امعـا           يي م ت بدن و مريض نفع ظاهر     الجلد سخ   فرمود و خصوصاً در مريض كثيف       مي

ظاهر شود اين است كه فصد مريض نمايند اگر قوانين او موجود باشد و بدواً البته استفراغ نكنند و اگـر قـاروره حـار                         

و جاورس و باشد لزوم نمايند به شرب آب سويق جو كه به اين طريق ساخته باشند بگيرند سكرجه از سويق و نصف ا

مثل او ماءالشعير بپزند و صاف كرده بر آن چند قطرة روغن گل خالص چكانيده بنوشـند از خـوردن طعـام جـالي و                         

الكيفية باشد و خصوصاً در ابتداي مرض منع كنند و بر             غليظه و مانند آنكه غالب    قوي  ترش و خشن و حلو و از طعام         

 رمانيـه و ماننـد آن خوراننـد و بـدل            و سـماقيه    دد يا كم گرد   رزند و چون وجع ساكن شو     وسويق جو مذكور اقتصار     

رض بايـد و    مسازند و اين در وسط      اين   داخل كنند روغن گل نمايند و ثريد از مغز نان سميد در              هروغن كه در مزور   

 و  ر براز شبيه به قشور قرحه و اغشيه كه بر بثور باشد مثل صفائح باريك               د چون اسهال كم شود و درد ساكن گردد و        

ي بيرون آيند اين سفوف دهند بگيرند تخم مويز بريان باريك سائيده ده درم و سويق شـعير پـنج درم گـل                       اه    فلوس

مغ عربي و نشاسته همه بريان هر واحـد دو درم سـويق غبيـراي منخـول از تخـم                صارمني و قبرسي و مختوم بريان       

روغن گل و آب سرد بخورند و اگر بر تنـاول آن قـادر              سائيده ده درم و همه را جمع كرده اندكي زعفران آميزند و به              

بينند سـفوف را بـه همـين        با رب به بخورند و اگر اين را موافق          بنباشد يا تشنگي شديد بود برب ريباس يا رب غوره           

ربوب دهند و اگر از آن اكراه كند آن را به اين طريق بخورانند كه بگيرند كعك شامي بريان و كوفته بيختـه بـا پيـه                           

 بـز پيـه ماكيـان       ة بدل پيه گرد   ابوماهرنمك حريره سازند و بر آن اين سفوف بقدر واجب انداخته بنوشند و                 بي ةردگ
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جـع و اگـر     ونمود و در اين تغذيه بسيار است بخورند و اما اشياي قابضه و خشنه نبايد خورد مگر نزد زوال اندك                       مي

و بر آن قدري ازين سفوف اندازند و اگر احتمال فصد بود            مائي باشد بدل حريرة آب پوست جو مذكور دهند          حقاروره  

كند اگر صفراوي باشـد و      او   ة بثور را قطع كند اگر دموي باشد و تقليل ماد          مادهدر آن باكي نيست كه استفراغ خون        

معذلك خون اندك نبود و اگر قارورة حار بود كه صفرا بسيار بدان مخلوط باشد بدانند كـه بثـور صـفراوي از جـنس                         

نمله است و عالمتش اين است كه با وجود ناريت قاروره مريض در جوف و امعاي خود آتش ملتهب گويا دريابد پس                      

كنيم به كار برند و در انحالل طبيعت او خوف نكنند مگر آنكه خوف سقوط قوت                  در معالجة او اين تدبير كه ذكر مي       

الثعلـب و آب بـرگ بارتنـگ بگيرنـد و همـه را                عنـب او به انحالل باشد و آن تدبير اين است كـه آب كاسـني و آب                 

هـا    جوشانيده صاف كرده گل قبرسي به قدر حاجت در آن حل كرده بنوشـند و در بثـور صـفراويه چيـزي از روغـن                        

استعمال نكنند و نه در طعام او نمك داخل كنند بلكه چون بدانند كه آن از جنس نمله است از غـذا بـر آب سـويق                           

الحرارة اقتصار ورزند و اگـر امـر در            آن و ديگر اغذية مبردة لطيف      ةالثعلب بعد تصفي    ي و عنب  جو مطبوخ به آب كاسن    

لهيب زياده گردد در آب سويق شعير اندكي كافور داخل كردن مضائقه ندارد و از معرفت مزاج اصلي او غافل نـشوند                      

زايد حتي كه از فرط بيخـوابي و درد خـوف           بايد داد و اگر امر زياده شود و الم و حرقت بيف           نمل كافور نباشد    حاگر مت 

هالكت باشد در خورانيدن اندكي افيون به آب سويق جو باك نيست تا حس را خـدر كنـد و خـواب آورد و چـون از                

مرض صحت يابند تالفي ضرر افيون به نوشيدن گلقند در آب انيسون و زوفاي خشك ماليده بايد كرد و اگر ضـرر او                       

نيست و ضررش اين است كه ارادة حاجت براز باطل يا ضعيف كند و براي اين علت بعـد                   نيابند حاجت نوشيدن اين     

ين سفوف مقوي و مزيل آثار بثورست بگيرند هليلة زرد و بريان نمايند تا قريب سوختن رسـند و                    ا بهتري آن در آخر   

رنج يـا بـرگ او اگـر        االرض به آتش بريان كرده يك درم طباشير سه درم پوسـت تـ               بسايند به وزن سه درم و كوكب      

پوست يافته نشود دو درم همه را سائيده به قدر حاجت با شربت آس بدهند و طعام كباب با اناردانه و مويز مع تخم                         

نان بخورانند كه اين تقويت امعا و معدة او كنـد و اگـر                شنيز خشك و كرويا مانند آن ساخته با نان و بي          گو نانخواه و    

االمعـا مـع حـدت         سبب وجع حلق و دهان يا معده نباشد در بثور امعا كه تابع او زلق               عليل متحمل نوشيدن ادويه به    
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قاروره باشد اين حقنه به عمل آرند بگيرند جو مقشر بريان سي درم و عدس مقشر بريان و جاورس مقشر بريان هـر                       

 بـر آن بيـست درم   اآلس دو درم گل سرخ سه درم همه را مثل مطبوخ حقنه بپزند و صاف كـرده                 واحد پنج درم حب   

روغن گل و يك نيم درم سفيدآب قلعي مغسول ريخته در روز سه دفعه و در شب دو دفعه حقنه كنند و عقب حقنه                        

حـار  آب پوست جو بنوشند و اندك روغن گل و گل قبرسي و مختوم در آن داخل كنند و اهل بصره هر گاه قـاروره                         

د خالص يك درم گل مختوم ده درم لك عيدان سه درم صمغ             نوكنند را   نباشد در اين مرض اين سفوف استعمال مي       

عربي دو درم نشاسته دو درم تخم خرفه ده درم آنچه بريان كردني است بريان نموده باريـك بـسايند بعـده بگيرنـد                        

بيضة مرغ تازه و سفيدي او دور كرده زردي او بر آتش گرم نمايند تا اندك مجتمع گردد پس بر آن اين سـفوف بـه                          

كنند مگر آنكه قاروره حار باشد يا در آنجا تشنگي            كنند و بر اين زياده نمي       جت انداخته امر به خوردن آن مي      قدر حا 

داننـد    مزورة سماقيه و رمانيه و مانند آن و اگر مـي          و  كنند به آب سويق جو        يا لهيب باشد كه در آن حالت عدول مي        

نوشانند و اثـر      الثعلب مروق مصفي پخته مي      و آب عنب  كه بثور صفراوي از جنس نمله است سويق جو به آب كاسني             

كننـد و در حـدت قـاروره و لـين آن نظـر                كند و اما اهل بغداد از اين معالجه عدول مـي            محمود در بثور صفراوي مي    

الرمان   خورانند مثل سفوف طين و سفوف حب        كنند و در اول امر سفوفات قويه جامع اصالح امعا و تقويت آن مي               نمي

مانـد و     نمايد جز آنكه الم زماني طويل باقي مـي          كند و طبيعت قبض مي      دهند و اين اثر مي      ت به و رب آن مي     به شرب 

االمعا و تشنگي شديد و سوزش با تب يا صداع پديد آيـد پـس                 شود و اين بثور چون ظاهر شود و با آن زلق            زائل نمي 

سيب ساده و رب به و رب ريباس و رب ترشـي تـرنج و               ابتداي عالج او به اين طريق جائز بود بگيرند رب           در  بايد كه   

همه را جمع كرده اندكي كافور داخل كرده دائم در ابتداي او بقدر واجب بنوشانند و گـاهي بـه آن نـان بخوراننـد و                          

چون لهيب ساكن شود ابتدا به عالجي كه مذكور شد بايد كرد و اگر به آن تب باشد قرص طباشير حماضي بخورانند 

سماقيه يا رمانيه يا انبرباريسه و مانند آن بدهند و چون بـه سـبب عطـش يـا تـب يـا صـداع نباشـد عـالج                             و مزورة   

  الذكر نمايند سابق

  عالج اسهال معوي صفراوي
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و آنكه بلغم و صفرا مخلوط باشد تنقية بدن به قي و مسهل كنند و بهر اسهال صفرا چيزي كـه مـسهل بالعـصر بـود                           

ليله و نقوع آلو يا هليلة زرد با شـكر آميختـه و ماننـد آن بدهنـد چـه                    بكرر يا مطبوخ     زرد و شربت ورد م     ةليلهچون  

كند و بدان سـبب مـانع انـصباب فـضول بـر امعـا                 هليلة زرد با وجود اسهال صفرا تقويت امعا از قوت قابضه خود مي            

بـا شـربت انـار يـا        تقويت قـرص طباشـير قـابض        جهت   هگردد و قي از اسهال در صفراوي افضل است و بعد تنقي             مي

اآلس خورند و هر چه قابض و مبرد امعا و مقوي احشا باشد شرباً و طالء استعمال نمايند و گويند كه اگـر بالـذع             حب

باشد سفوف بنفشه از دو درم تا چهار درم خوردن مجرب است و اگر حرارت به شدت باشد طباشير بريان يك درم با                       

رين غذا پايچة گوسفند است و گوشت مرغ كباب كرده و فتق از آب سـماق                كافور يك طسوج سائيده بدهند و نيكوت      

اند اما اگر تب باشد گوشـت         ارزن مقشر و برنج بريان به چربي گردة بز نيز مفيد گفته           و  به مويز كوفته داده و گاؤرس       

وي مـذكور شـد     االمعا گـردد آنچـه در رطـوبي و صـفرا            و چربي نبايد داد و آنجا كه بلغم و صفرا مخلوط محدث زلق            

يا كم و زياده تركيب نموده بدهند و يـا ايـن            و   مزلقه و مغريه برابر      ةتركيب داده استعمال نمايند و ادوية بارده و حار        

شنيز هليلة سياه هـر يـك نـه ماشـه           گاآلس هر يك چهار ماشه تخم كاسني باديان           سفوف دهند سماق كزمازج حب    

و  درم با گالب و عرق باديان هر دو هفت توله و غذا مركـب از بـرنج                   همه بريان تخم ريحان يك نيم توله شربتي سه        

يك جزو و حرف نيم جزو و  به اين دوا نفع يابند بگيرند هليلة زرد شيخعدس مقشر و بنوماش مرغن دهند و به قول 

ند و  گير  اآلس و سماق و كزمازج هر واحد سدس جزو در بعضي از حرف تا آخر هر يك دو ثلث جزو مي                      و سك و حب   

دهند ذكر ادوية مفـرده و مركبـة يونانيـه كـه نـافع                الرشاد همه را كوفته بيخته با هم آميخته دو درم مي            سواي حب 

اآلس زرد و براي اسـهال كـه از حـرارت باشـد نـافع                 اسهال حار است زرشك گرد سماق غنچة انار ترش بارتنگ حب          

ر واحد در قطع اسهال حاد حار صفراوي مجرب من          اآلس سفيد و سياه تازه يا خشك ه         است و سويدي گويد كه حب     

تر است در فعل و كذا توت شامي سرخ قبل از سياه شدن و پختن خشك كرده جوشانيده                    است و سفيد از سياه قوي     

و كذا آب غوره كهنه و كذا حب حصرم خشك كرده و كذا سماق صد درم در آب حـصرم كهنـه كـه چهـار انگـشت                            

روز تـر كـرده خـشك نمـوده           شنيز خشك يك شـبانه    گربع بماند صاف نموده در آن آب        باالي آن باشد بجوشانند تا      
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الراعـي و كـذا    بريان نمايند و سائيده در اغذية نافع اسهال صفراوي استعمال كنند و كذا شرب اقاقيا و كذا آب عـصي    

و يـا در اغذيـه نـافع     روز در سركه تندتر كرده خشك ساخته بريان نمايند و سائيده بخورند               گشنيز خشك يك شبانه   

 آميزند و كذا شرب كافور و كذا پوست خشخاش نيم درم سوده به آب سرد صبح و وقت خـواب خـوردن                        اسهال حاد 

هر واحد قاطع اسهال صفراوي و مجرب من است و از اطباي ديگر نقل كرده كه تخم ريحـان بريـان بـه روغـن گـل                           

 برگ خشك او سوده و شرب و ضماد طلع نخل و گل ارمني به               چرب كرده و دخن بريان و آب اذناب انجيل تازه و يا           

افروز بروغن گل چرب كرده و سويق سماق بريان و سويق غبيـرا و عـصاره      آب بارتنگ و رب انجبار و كذا تخم بستان        

س و  آلحيةالتيس و گل عليق و ثمر خام او قبل از پختن و سياه شدن و عظم فخذ ثـور وحـشي مثقـال بـه شـربت                            

روز تر كرده خشك نموده بريان نماينـد و           باس و گشنيز در آب حصرم عتيق يا در ترشي ترنج يك شبانه            امتصاص ري 

 و بارتنـگ    هوده بخورند و يا در اغذية موافقه آميزند و شرب طباشير و اختالط افيون به قدر عـدس در ادويـة نافعـ                      س

به آهن قطع كرده و شرب حب عناب باريـك           تعليق زمرد و كذا بيخ خطمي        و بريان كرده    ةبريان و خوردن بقله خرف    

سوده بريان كرده و گلنار و بقلة حماض مسلوق به سويق خوردن و نقوع انبرباريس سرخ رومي و شرب پوست شـجر                      

لشعير بريان و سويق شعير بـه  ءا بريان سوده و خوردن جماز نخل و شرب ما  ةالف و صفصاف و ثمر او و پوست بيض        خ

 اسهال حار و صفراوي است ديگر صمغ عربي هر روز سه مثقال سائيده بنوشند تـا سـه                   هر واحد قاطع  و  شربت زرور   

ـ                         نباشـد   ه اسـهال سـد    اروز يا زياده بر آن جهت اسهال مراري و خوني و مغص مجرب صـاحب تحفـه اسـت و اگـر ب

 اسـهال   آشاميدن پوست خشخاش كه مثل غبار سائيده باشند از يك مثقال تا دو مثقال به آب سرد صبح و شـام در                     

كه با حرارت و التهاب و رقت اخالط  بود خلطي باشد يا دموي از مجربات است و اگر با صمغ ممزوج كرده دو مثقال               

دهند مجرب است و اگر صمغ و تخم ريحان برشته هر دو برابـر و كوكنـار چهـارم حـصة آن ممـزوج كـرده بدهنـد                            

الثعلب شش توله يك جـوش داده         ب پنج توله عرق عنب    كثيرالنفع بود و آزموده است ديگر چارتخم يك توله در گال          

سرد كرده شربت بنفشه دو توله داخل كرده بنوشند كه براي اسهال صفراوي و سـحج و زحيـر معمـول فقيرسـت و                        

شود و گاهي ريشه خطمي جوشانيده با شـربت مـذكور و تخـم                گاهي لعاب ريشه خطمي چهار ماشه اضافه كرده مي        
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 ريشة خطمي چار ماشه بهدانه سه ماشه جوشانيده شيرة خيارين شش ماشه شربت بنفشه               ديگرشود    ريحان داده مي  

دو توله داخل كرده اسپغول شش ماشه پاشيده بنوشند ديگر ريشة خطمي تخم مرو هر يك شش ماشـه جوشـانيده                     

كـاهو و   اآلس چهار ماشه شربه به شيرين دو توله دهنـد و در آخـر بـه جـاي                      تخم كاهو شش ماشه شيرة حب      ةشير

الثعلب هر يك چهار ماشه شيرة خرفه شيرة خيارين هر يك شش ماشه و بارتنـگ                  اآلس شيرة باديان شيرة عنب      حب

شود و اگر باديان حرارت كند به جاي آن كاهو كنند و  به جهت شام لعاب اسپغول عـرق                      شش ماشه داخل كرده مي    

الثعلـب    رسد لهذا شـيرة عنـب       سهال ضعف جگر بهم مي    شاهتره شربت نيلوفر معمول است و بدانند كه اكثر در آخر ا           

دهند ديگر ريـشه      شود و به رعايت تقويت معده كه از كثرت لعابات و شيرجات خراب نشود شيرة باديان مي                  داده مي 

خطمي گل بنفشه بهدانه گل سرخ جوشانيده شيرة مغز تخم هندوانه گلقند داخل كرده خاكشي پاشـيده بنوشـند و                    

 الطين چهار ماشه به روغن بادام چرب كرده به جوارش آملـه شـش ماشـه                   سفوف ديگرارت است   مفتح و مسكن حر   

سرشته تناول نمايند بعد آن بارتنگ دانة هيل سوده به گالب پخته رب به شيرين دو توله داخـل كـرده بنوشـند در                        

ه خطمي چهار شيرة تخم     تقويت معده و امعا معمول است ديگر در اسهال صفراوي مع تب لعاب ريش             و  كثرت اسهال   

 توله برآورده شربت نيلوفر دو توله داخل كـرده خاكـشي پـنج ماشـه پاشـيده                  هكاسني شش ماشه در عرق شاهتره د      

بدهند و اگر پيچ هم باشد چهارتخم شش ماشه به جاي خاكشي كنند ايضاً ريشه خطمـي چهـار ماشـه بهدانـه سـه                         

 تخم كدو شش ماشه شربت انـار شـيرين دو تولـه داخـل كـرده                 ماشه به عرق شاهتره دو توله جوشانده و شيرة مغز         

بارتنگ شش ماشه پاشيده بدهند باز شيرة خرفه شش ماشه بدل تخم كدو و چهارتخم بـدل بارتنـگ كننـد و تخـم                        

براي اسهال كهنه است گلو طباشير دانة االيچي سفوف نموده همـراه عـرق               مرو سه ماشه در جوشانيده افزايند ديگر      

 دهند و وقت شب برشعثا بخورانند و اگر فائده نشود دانة هيـل طباشـير هـر يـك دو ماشـه بـرگ قنـب          الثعلب  عنب

اآلس هر يـك چهـار ماشـه     يرة تخم حماض شيرة حبشكوكنار مصطكي نيم نيم ماشه كوفته بيخته بخورند بعد آن         

و ف الطين سه ماشه خـورد        سفو ةشريت دياقوذا داخل كرده سفوف الطين بروغن بادام چرب كرده پاشيده دهند بعد            

اآلس شيرة دانة هيل هر يك چهـار ماشـه زهرمهـره              يلگري دو ماشه شيرة بهدانه سه ماشه شيرة حب        ببااليش شيرة   
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كافور هر يك سه ماشه سوده پاشيده بنوشند ايضاً اگر اسهال كهنه با تهبج پاها باشد و عمر جوان شيرة تخم خرفـه                       

الثعلب برآورده اسـپغول شـش ماشـه           ريشه خطمي چهار ماشه در عرق عنب       شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه لعاب      

بروغن گل چرب كرده زهرمهره يك ماشه سوده پاشيده دهند باز بارتنگ دانة هيل هر يك چهار ماشه سوده بـه آب                      

پخته شيرة خيارين شش ماشه شيرة باديان بريان چهار ماشه شيرة تخم كاسني شش ماشه تخم ريحان چهار ماشـه             

اآلس سـه      كه جهت اسهال صفراوي مجرب است حـب         پاشيده باز قرص طباشير چهار ماشه سوده پاشيده دهند حب         

هـا    درم گل ارمني پنج درم نشاسته انجبار تخم خرفه تخم خشخاش همه بريان هر يك سه درم به قدر نخـود حـب                      

ل است كافور نيم ماشه طباشـير  بقراط كه در اسهال صفراوي و حميات محرقه معمو  سازند و هفت حب بخورند حب     

هـا بـسته بـه اشـربة مناسـبه دهنـد و گـاهي                 صندل سفيد نشاسته صمغ عربي هر واحد يك ماشه مثل نخود حـب            

مـازو  ممسك طبيعت را ببندد و خون رفتن از شكم بـازدارد سـماق دو درم                 شود حب   زهرمهره يك ماشه افزوده مي    

م مويز بريان سه درم صمغ عربي پنج درم كوفته بيختـه بـه لعـاب                اآلس ده درم تخ     يك درم پوست انار نيم درم حب      

بهدانه حب سازند شربتي دو درم به آب به يا مورد بدهند يا عقب آن اندك آب سرد بخورند نوع ديگـر كـه در منـع                           

استطالق بطن مجرب است پوست انار نيم درم سماق يك درم مازو دو درم كوفته بيخته به قدر نخود حب بـسته از                       

اآلس هـر     برشت بخورند ديگر افيون يك درم اقاقيا دو درم گل گز سماق حب              حب تا بيست حب با زردة بيضة نيم       ه  د

نشاسته  يك چهار درم كوفته بيخته به آب صمغ عربي حب سازند و نيم مثقال بخورند شكم در ساعت ببندد سفوف                   

ة بريان تخم خرفه هر واحد پنج ماشـه         در حبس اسهال مراري معمول و مجرب است نشاسته صمغ عربي تخم كنوچ            

گل ارمني هفت ماشه اسپغول بريان يك توله تخم ريحان بريان تخم حماض بريان هر يك پانزده ماشه كوفته بيخته                    

سفوف سازند و كنوچه و اسپغول و تخم ريحان را درست آميزند و به روغن بادام چرب ساخته به عمل آرنـد سـفوف                        

 بواسيري و نواسيري حاره به غايت نافع و مجرب است مصطكي عـود قمـاري هـر يـك                   گل در اسهال مراري مزمن و     

دانه هـر يـك    يك مثقال طباشير گل مختوم يا گل داغستاني هر يك دو مثقال گل سرخ صمغ عربي بريان سماق بي             

 شـربتي دو  سه مثقال گل ارمني اناردانة بريان تخم انگور به سركه پرورده بريان هر يك پـنج مثقـال سـفوف سـازند                    
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مثقال با ربوب مناسبه سفوف قابض تأليف حكيم علي در اسهاالت عظـيم نـافع اسـت و مجـرب تخـم خرفـة بريـان                 

اآلس شـادنج     خـوين حـب   اال  طباشير گل قبرسي گلنار تخم حماض هر يك چهار درم گل سرخ نشاسته طراثيـث دم               

 شـربتي از نـيم ماشـه تـا يـك ماشـه بـا        مغسول هر يك دو درم كندر يك درم افيون مصري نيم درم كوفته بيختـه     

جهـت   اآلس  الطين پنج ماشه استعمال نمايند و در نسخه ديگر وزن افيون نيـز يـك درم اسـت سـفوف حـب                       سفوف

بلوط خرنوب خشخاش سفيد از هر يك دو درم صمغ عربي يك درم كوفتـه                 اآلس شاه   اسهال كه با او سرفه باشد حب      

اآلس هـر يـك        كه همين نفع دارد صمغ عربي طباشير گل ارمني حب           ديگربيخته سفوف سازند شربتي سه درم نوع        

چهار درم پرسياوشان كندر هر يك يك درم خرنوب شامي مقل مكي هر يك سه درم كوفته بيخته شـربت سـه درم                       

به شربت خشخاش بدهند شربت حابس شكم طراثيث بيخ انجبار هر واحد يك توله صندل سفيد دو توله كوفته شب 

 وقت بـه    وگرم خيسانيده صبح جوشانيده صاف نموده با قند سفيد دوازده توله به قوام شربت آرند و هر روز د                  در آب   

االمعـا را     كـه اسـهال و زلـق      قابض  اآلس    قدر دو مثقال با نيم مثقال صمغ عربي سوده داخل كرده بخورند شربت حب             

وفته در آب به شيرين آب امـرود آب سـيب           ك  اآلس چهل درم نيم     مجرب است وقتي كه با سفوفي قابض بنوشند حب        

شيرين آب انار شيرين هر يك يك رطل خيسانيده بجوشانند تا بـه نـصف رسـد صـاف نمـوده بـاز بـه آتـش مالئـم                   

المـسك هـر      الطيب سـك    بجوشانند تا به قوام آيد و اگر اسهال بلغمي باشد در اول جوش مصطكي عود هندي سنبل                

ندازند و آن را دائم بمالند تا قوت او برآيد پس كيسه را خوب ماليده دور كـرده                  يك دو مثقال كوفته در كيسه كرده ا       

اآلس اسهال با سرفه  االثرست قرص حب صاف نمايند و به دستور بقوام آرند و قرص طباشير افيوني و گلناري نيز قوي

 هر واحد يك نـيم درم       السوس صمغ عربي    اآلس ده درم پرسياوشان مغز تخم خربزه هر يك پنج درم رب             را نافع حب  

كوفته بيخته قرص سازند شربتي سه درم قرص قابض جهت اسهال مجرب حكيم علي سماق مازو تخم مرو كزمـازج                    

افيون هر يك چهار ماشه اقاقيا دو ماشه به آب جفت بلوط اقراص سازند ايضاً در اقسام اسهال و حبس خون بواسـير                       

 نشاستة بريان بيخ انجبار بريان پوست خشخاش بريان هر يـك            اآلس  الدم معمول حكيم موصوف حب      و حيض و نفث   

سه مثقال گل ارمني پنج مثقال به قدر نخود قرص سازند شربتي هفت قرص ذكر ادوية مفرده و مركبـة هنديـه كـه            
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م مانند غبار سائيده در آب شبينه حل كرده صاف نموده بنوشند اد مفيد اسهال حارست برگ نازك درخت گولر يك

 بين ظاهر شود و مجرب راقم است ديگر تج سه ماشه تا نيم تولـه نـرم                  اثرسهال صفراوي و دموي در سه روز        كه در ا  

 مغز هستة جامن كوفته بيخته شكر سفيد برابر آميخته          ديگرلفوف نموده بخورند و يا با دوغ بخورند         مسوده با ماست    

خشك بـسايند و در آرد گنـدم انداختـه نـان            سه درم    ببول   يك كف دست صبح و شام تا سه روز بدهند ديگر گوند           

بپزند و به روغن چرب كرده بخورد و يا صمغ در آب آميخته برنج در آن پخته بخورند شـكم قـبض شـود و مجـرب                           

باشد آن را سائيده به قدر هشت ماشـه تـا ده ماشـه در دوغ حـل                    است ديگر چيزي بر درخت كنار مثل صمغ تر مي         

ديگر آمله يك توله در قدري آب تر نمايند هر گاه نرم شود صاليه كرده اندكي نمك                 االثرست    عيكرده بخورند كه سر   

سياه سائيده آميخته حب سازند مقدار كنار دشتي و يك حب صبح و يك شام خورده باشند كه اسهال معدي را هم                      

شنيز گـ م آملـه مثقـال   نافع است سفوف اناردانه نافع اسهال مراري و اناردانة ترش ده درم زيرة سفيد بريـان پـنج در      

آمله كه دافع اسهال است آمله چهـار دام          چهار درم گلنار صمغ عربي هر واحد درم شربت از مثقال تا دو درم شربت              

كوفته در يك رطل آب تر سازند و بجوشانند تا نصف بماند صاف كرده شكر سفيد پاؤ آثار آميخته به قوام شربت                      م  ني

 و با شيرة تخم خرفه مفيد حميات است ديگر بـرگ نورسـتة جـامن بـه آب شـيره                     آرند و با دانة االيچي نافع غثيان      

برآورده بنوشند و كذا از برگ حماز نافع بود ديگر برگ تمرهندي به آب شيره برآورده قدري نمك آميخته بنوشند و                     

با مصالح گشنيز   يري برنج سائهي در دوغ و آب برگ تمرهندي          هپخته بخورند ديگر م   سائهي  يا به آب شيرة آن برنج       

ديگر سويق كنـار نـافع اسـهال مـراري          هم مشتهي   و  و زيره و نمك و غيره پخته بخورند در اسهال كهنه مفيد است              

فرمايد كـه آنچـه سـببش مـرة           ماهرين شيخ مي   است و نوشيدن آب برنج يعني پيچ مفيد اسهال صفراوي بود اقوال           

نمايد بايد كه تعديل عضوي كه در آن صفرا پيـدا شـود و از آن      صفرا باشد كه به سوي معده و امعا به كثرت انصباب            

منبعث گردد اعني جگر و زهره كنند بدانچه در باب او معلوم شده استفراغ فضول صفراوي نمايند اگر بسيار باشـد و                      

 يا  تر بود اگر ممكن و سهل باشد و يا به اسهال كنند اگر در قوت ضعف نباشد و خوف حدوث قروح                      اين به قي صواب   

 به مبردات قابضة مذكوره تدارك نمايند و بسيار باشد كه اين را نوشـيدن هليلـة زرد                  هحصول آنها نبود و بعد از تنقي      
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كند اسـتعمال رايـب       شفا بخشد كه آن اخراج صفرا كند و عقب او قوت مبرده مقبضه بود و از آنچه ايشان را نفع مي                    

 از اعـضا بـه      حگويد اگر سببش ترشح مادة صفراوي لـذا        نديچنين آب سويق جو خج      خصوصاً به طباشير است و هم     

الحموضت نمايند بعـده اشـربه مثـل     گرم مائل به برودت و سكنجبين شكري غيرصادق     سوي امعا باشد قي به آب نيم      

شربت انار و شربت ليمون و حصرم و ربوب آنها و تمرهندي و شربت ورد مكرر بنوشند و غذا مزورات به زرشك و انار           

اق به شكر شيرين كرده خورند و اسهال به هليلجات و راونـد و تمرهنـدي و شيرخـشت و گلقنـد كننـد بعـده                  و سم 

االمعا از ترشح خلـط لـذاع حريـف           اقراص قابض مثل قرص زرشك يا قرص طباشير خورند طبري گويد كه چون زلق             

اروره حاد و قوت قوي بود به هليلـه         الزوال بود و عالجش اين است كه اگر ق          صفراوي به سوي امعا و معده باشد سريع       

غذا اگر  و  يا آب انارين معصور به شحم آنها استفراغ كنند و شرب آب سويق شعير ساده در ابتداي مرض الزم گيرند                     

نجشك سماقيه و رمانيه و حصرميه دهند و بعضي كسان را حالتي شبيه             گدر آنجا تب نباشد تيهو سماقيه و كبك و          

 و آن از ضعف اسفل معده نزد موضعي كه معروف به بواب است يا از كثرت حـس او باشـد و                       المعا حادث شود    به زلق 

ت يا يبوست قـوي باشـد تنـاول كنـد           فعالمتش اين است كه صاحب او اگر چيزي كه در آن حموضت يا لذع يا حرا               

 طعـام بخـورد   وو اگر دهمان وقت دفع شود و ميان تناول و اندفاع او ساعتي باشد و به لذع اسفل او حاجت قيام بود      

كه يكي از آن ناشف بود و ديگر چيزي كه اندر آن حموضت يا لذاع يا حرافت بود يا شيرين رقيق باشـد ايـن رقيـق                           

الفور بيرون آيد و طعام كثيف ناشف باقي ماند تا آنكه انهضام نيك يابد و بـر اكثـر اطبـا مخفـي بـود و ارادة                             لذاع في 

نمايند و چون مريض اين اطعمه تناول كند و بـه آن صـفرا منحـل نـشود مـزاج       قبض طبيعت كنند و تقويت معده ن      

مريض را آنها گرم كنند و اين محتقن شود و گاهي متعفن گردد و به قوت دفع شود و سحج پيدا كند پس هـر گـاه                           

قي شـود و آنچـه ناشـف اسـت بـا            طبيب امتحان اين حال نمايد و ظاهر شود كه طعام مائي رقيق و لذاع منحل مـي                

ماند سبيل او اين است كه به حبس اين حال نپردازند بلكه استفراغ صفرا به اين مطبوخ نمايند تمرهندي منقـي                       مي

از تخم و ليف او سي درم آلو بخارا سي عدد پوست هليلة زرد بيست درم تخم كشوت يك كف توت شامي خام يـك                         

زين دو يا سه شربت به حسب قوت او بنوشانند بعد از كف كبير همه را به دستور مطبوخ بپزند و ماليده صاف نموده ا
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اآلس بريان بيـست      آن تقويت معده او به اين سفوف كنند گشنيز خشك بريان ده درم اناردانة بريان بيست درم حب                 

درم طراثيث پنج درم مصطكي دقاق كندر هر يك دو درم عود خام و اقاقيا هر واحد يك نيم درم مقل نيم درم گـل                         

روز در سركه تر كرده خشك نموده بريـان سـاخته هفـت درم                ر هر يك سه درم زيرة كرماني يك شبانه        سرخ طباشي 

نشاستة بريان پنج درم همه را سائيده سه درم با رب به ساده ده درم بخورند و مضغ سفوف نبايد كرد بلكه فرو برنـد             

ذاع كه از معدة او همان وقت دفع نگردد و          و چون اين علت را زائل شود و امتحان نمايند به خورانيدن چيزي رقيق ل              

نظر به قارورة آن نمايند اگر قاروره معتدل باشد نان خشك در شراب عفص خوشبو ثريد كرده هر صـبح ناشـتا ايـام                        

متوالي بدهند و اندك از آن بخورانند و طعام او مشوي از گوشت چوزة مرغ و كبك و تيهو و جدي مبرد به اناردانه و                         

شد و اگر در ميان هر دو روز يك مرتبه با تخليط به مثل مالح و ترب و شوربا و مانند آن قـي كننـد                          گشنيز خشك با  

باك نيست و در آن لحوم و البان و امثال آن نباشد و چون اين معالجه كنند بعد از آن تا دو روز بهر تقويت معـده و                            

ور اسـتعمال نماينـد و پارچـه بـه روغـن      گالب مسخن كه در آن مصطكي و عود خام جوشانيده باشند و سفوف مذك 

مصطكي يا روغني كه در آن مصطكي و عود خام جوشانيده باشد تر كرده بر معده نهند پس اگر متعسر گردد و آنچه 

مذكور شد در آن اثر نكند هليلة كابلي مربي بخورند و از غذا بر تيهو بريان اقتصار كنند و تضميد اسفل معده به اين                        

الطيب و مصطكي هر واحد يك نيم دانگ قرظ سه درم برگ              صبر سقوطري هر واحد نيم درم سنبل      ضماد كنند مرو    

آس پنج درم همه را سائيده به شراب عفص سرشته بر اسفل معده بر نهار ضماد نمايند و هنگام خوردن طعام ضماد                      

 رطل صـغير بگيرنـد و بـر آن          كنند برنج جوشانيده آب او ربع       را جدا كنند و گاهي صاحب اين علت را اين حقنه مي           

پانزده درم روغن گل خام و دو درم شراب عفص ريخته حقنه نمايند و پاي او بردارند و امر به امساك آن نماينـد تـا                          

آنكه در آروغ بوي حقنه آيد پس بدانند كه آن به اسفل معده رميده اسـت و ايـن نـافع اسـت و قطـع علـت مـذكور                    

نبايد خورد و اگر حرارت مفرط در مزاج و امتالق خون دريابنـد فـصد كننـد لـيكن                   كند و اغذية مولد صفرا البته         مي

خون بسيار نبايد گرفت و شخص را از افاضل بصره اين علت پيدا شد و بعد چند مـاه كـه بـه سـبب زوال آن مـرض                       

كور جزو  الواقع در خرنوب اين قوت است پس طبيب را واجب است كه در سفوف مذ                پرسيدم خرنوب بيان نمود و في     
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نمايند كه ماست را از       شود و عالج او به اين طريق مي         وافر از آن زياده كند و اهل عرب را اين مرض بسيار عارض مي             

كنند كه از اين بعـد چنـدي مـرض زائـل              خورند پس بعضي از ايشان ذكر مي        آهن گرم كرده به دفعات داغ كرده مي       

اند كه اگر به اين علت حرارت مزاج     كند و بعض ادائل بيان كرده       شود و بعضي گويند كه آن در اول تناول قطع مي            مي

الفـور ايـن علـت را     الرشاد پنج درم و در دوغ گاؤ بجوشانند تا بسته گردد پس آن را بخورند كه فـي         باشد بگيرند حب  

در ايـن علـت      گويد كه من     ابوماهرقطع كند و اما كسي را كه در مزاج او حرارت باشد اين دوا او را مناسب نيست و                    

اآلس و جفت بلوط و تخم گل پخته خورانيدم و به سـهولت               كه با حرارت مزاج بود در ماءالشعير خرنوب نبطي و حب          

نويسد كه اول زهره و جگر را به اطليه و اضمده مبرده سرد سازند تـا سـه چهـار                      اقتباس مي  آن را قطع نمودم مؤلف    

سه ماشه اسپغول نه ماشه بنوشانند و غذا آش جو با نبات دهند و اگـر                روز متواتر و شيرة خرفه نه ماشه لهاب بهدانه          

بند نشود مطبوخ هليلة زرد و شربت ورد مكرر اهليلچي علويخان نوشانند چهار پنج روز تـا تنقيـه صـفراوي مـوذي                       

 الرمان و قرص طباشير و معجون سماق        نموده حبس آن كند و اگر اندك باقي ماند جهت حبس و تعديل سفوف حب              

چنين اين مغلي انجبار استاد صاحب شفاءاالسقام پوست بـيخ انجبـار              تاب بدهند كه خيلي نافع است و هم         بدوغ آهن 

اآلس هر يك دو      يك مثقال ريشه خطمي پوست خشخاش هر يك پنج درم زرشك سماق هر يك سه درم حلبه حب                 

نموده تخم خرفة بريـان سـه درم در         درم عود قاقله صندل سفيد هر يك پنج درم مصطكي ربع درم جوشانيده صاف               

آن شيره كشيده طباشير يك درم سوده پاشيده شربت ورد قابض و بهي خام هر يك اوقيه تخم بارتنگ و حماض هر           

دو بريان نيم درم خورده بنوشنده و پنيرماية خرگوش مازو كزمازج هر يك دو مثقال سـماق تخـم حمـاض بارتنـگ                       

نه جمله بريان كرده پوست بيرون پسته مرواريد كهربا هستة جامن سوخته بسد             اآلس جفت بلوط دانة هيل اناردا       حب

سوخته هر يك سه مثقال پوست سنگدانة مرغ هستة انبه گل سرخ هر يك خشت مثقال دانـة انگـور بـه سـركه تـر                          

ب تـا   ها به قدر نخود بندنـد شـربتي از دو حـ             كرده بريان نموده دوازده مثقال كوفته بيخته و رب سيب سرشته حب           

بيست حب و اين دوا نيز براي اسهال صفراوي مجرب است سماق كتيرا گشنيز خشك طباشـير هـر يـك ماشـه در                        

شربت كوكنار يك توله آميخته بليسانند و بااليش شيرة خرفة بريان و كاسني هر يك نه ماشه زرشـك هفـت ماشـه                       
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س اسپغول هفت ماشه بنوشانند غـذا       لعاب بهدانه و ريشه خطمي هر يك سه ماشه شربت صندل ترش سه توله سبو              

زرشكيه و سماقيه و رمانيه و يا برنج با جغرات بدهند و اگر بعد اسقاط اسهال صفراوي مع خفقـان و ضـعف و غـشي                      

افتد فادزهر بزمي دو ماشه در باالئي جغرات گاؤي دو توله صبح دهند و وقت شام شيرة خرفة بريان نه ماشه زرشك                      

وله تخم نيلوفر هفت ماشه پاشيده بدهند غذا پالؤ و خشكة گيالني با جغرات و مرباي                سه ماشه شربت خشخاش دو ت     

  شود كرونده و انبه و تمرهندي دهند كه در دو هفته صحت مي

  ي سوداويوعالج اسهال مع

و آنچه از شرب مسهل قوي بود پس اگر از انصباب سودا بر امعا باشد هر چه در اسهال معـدي سـوداوي و آنچـه در                           

تاب مفيد بـود و       تاب يا شير آهن     ال طحالي گذشت به كار برند و ايضاً بعد تنقيه از مواد فاسد آشاميدن دوغ آهن               اسه

گويند كه چون اين علت طول كشد و مزمن گردد و در آخر افيون و عنبر و فادزهر فائده نبخشد نشان هالكت باشد                       

از شرب مسهل قوي باشد هر چه در عـالج اسـهال معـدي از               و ايضاً اگر اين نوع در آخر حميات افتد قاتل بود و اگر              

سـتعمال ادويـة مـسهلة حـاده مثـل سـقمونيا و             اادوية مسهله مسطور شد به كار برند و گويند كه در اسهال كـه از                

السالطين و عصارة ريوند و مچوقان و جالپا افتد اول رگ باسليق زنند و چارتخم بريان به روغن بادام                     ماذريون و حب  

 نموده يك توله و شربت سيب و به هر يك دو توله در گالب و عرق كيوره هر يك پنج توله دهند و يا ايـن دوا                            چرب

دهند جواهرمهره دو ماشه در خميرة زمرد نه ماشه ورق طالي ك عدد به شيرة خـشخاش و خرفـه و هنـدبا و مغـز                          

عرق بيدمشك و كيوره و گـالب و عـرق          تخم كدو هر يك نه ماشه لعاب بهدانه و ريشه خطمي هر يك سه ماشه در                 

گاؤزبان هر يك هفت توله تخم فرنجمشك نه ماشه و اگر بزور لعابيه را در دوغ گاؤي يك لمحـه گذاشـته دهنـد در                         

  دهد يك روز فائده مي

  عالج اسهال معوي از ضعف امعا

پذيرد و    ن نوع اصالً عالج نمي    هر چه در عالج استرخا و فالج مذكور شد بدان عالج نمايند مع رعايت اسهال وليكن اي                

 كه براز در غيروقت     ةالكبير و طبري گويد كه گاهي در امعا نقصان حسن حادث شود و بدان سبب خلف                 النبض  كذا في 
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 ضعف در اعصابي كه وارد امعا گـردد و در آن            ازيا  و  ة او باطل گردد پديد آيد اين هر دو وجه بود            داو خارج شود و ارا    

صاب و قلت حس آن يا به سبب حصول رطوبات كثيـر در آن باشـد و يـا بـه سـبب حـصول                         منقسم شود و ضعف اع    

هاي آنكه به اعضا وارد گردد نيز ضعيف شود و حس او گم گـردد و                  اخالط سوداوي و چون اعصاب ضعيف شود شعبه       

 يا ضعف و قلت حس او به حصول آفت در نخاع بود پس در هر موضع او كه آفـت رسـد حـس اعـضاي مـشارك آن                            

ضعيف گردد پس هر گاه حس امعا از ضعف اعصاب به رطوبت حاصلة در آن يا به خلط سوداوي ضعيف شود نظر بـه        

الملك و خسك و بـرگ   سحنة مريض و قوت او كنند اگر متحمل استفراغ باشد اين حقنه به عمل آرند بابونه و اكليل       

رطم كوفته هر واحد پـنج درم پرسياوشـان         شبت و برگ سداب هر واحد يك كف حلبه و بزر كتان و تخم سداب و ق                

ره صـ  اطراف كرنب باقه انجير سي عدد سبوس دو كف خطمـي دو كـف ايـن هـر دو در                      ةيك كف اطراف چقندر باق    

بسته همه را به دستور مطبوخ و حقنه بجوشانند و به وزن هشتاد درم صاف كرده بر آن سـه درم روغـن بيـدانجير و           

گـرم    غن خيري ريزند و سه درم سكبينج انداخته بسايند و دوباره صاف كرده نـيم              يك درم روغن بلسان و ده درم رو       

حقنه كنند و چهار مرتبه در مدت هشت روز بر ناشتا استعمال نمايند و غذا نخودآب لحم فـراخ دهنـد و بعـده ايـن                          

 مري جيد كه در آن      غرغره به كار برند بگيرند عاقرقرحا يك درم مويزج دو ثلث درم خردل سياه نيم درم سائيده در                 

صا نمايند و غذاي مذكور دهند و بعد غرغره پنج روز راحت بدهنـد              قسركه نباشد حل كرده غرغره كنند و در آن است         

 بدين طريق امر كنند كه در اول طعام او آب ترب و نمك و شبت بخورانند و گوشت به آب شـبت تـازه                         همعالجه  و ب 

با بنوشند بعده شبت و نمك و عسل جوشانيده قدح كبير صاف نمـوده              مع ترب بپزند و گوشت و ترب بخورند و شور         

بدارند و ميان اكل طعام آب گرم و نبيذ كدر بنوشند و چون خوب ممتلي شوند آن آب شبت و عسل و نمك بنوشند 

پس اگر قي از خود نيايد به ريشه در روغن بادام آلوده حركت دهند و چون معده خوب پاك گـردد و در آن چيـزي                          

اقي نماند صبر كنند و در آن روز چيزي نخورند و نياشامند اگر ممكن باشد و فرداي آن سـكنجبين چهـار اوقيـه و                         ب

آب سه اوقيه دهند و اگر مناسب دانند آب ترب مطبوخ داخل كنند و بر نهار بنوشانند و در قـي مبالغـه كننـد پـس             

ب كه خوب جوشانيده باشند بنوشند و گوشت مشوي         صبر نمايند تا آنكه گرسنگي ظاهر شود و بعده پانزده درم گال           
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تيهو يا كبك بخورند و چندانكه خفيف باشد بهتر بود و در روز سوم هفت درم جلنجبين دهنـد و بـر غـذاي مـذكور                      

درم گل سرخ تودري بوزيدان  اقتصاد كنند بعده هر روز اين سفوف بدهند افسنتين كزمازج ايرسا سعد هر واحد يك

زيرة سياه هر واحد دو درم مصطكي طاليسفر صعتر فارسي زوفاي خشك هر واحد سه درم همـه را                   نارمشك نانخواه   

باريك سائيده مثل هليلة كابلي كوفته بيخته و مثل مجموع شكر طبرزد آميخته هر صباح و وقت خـواب يـك يـك                       

ز اخالط سوداوي باشد به     درم بخورند و از دخول حمام و ريختن آب گرم بر معده و امعا منع كنند و اگر قلت حس ا                    

همين عالج به عينه معالجه كنند و در حقنه اندك جاوشير زياده كنند و در سفوف افتيمون مثـل افـسنتين داخـل                       

نمايند و در مقدار شربت آن بيفزايند و يك وقت بر ناشتا يك نيم درم بخورند كه اين تقويـت حـس و تـشديد امعـا                           

 باطل بود و بايد كه نظر به عمل طبيعت كنند و حفظ             امعار نخاع باشد عالج     ت واقع ب  ينمايد و اگر ذهاب حس از نكا      

مريض از اختالط به ترك پرهيز و اسراف در ماكول و مشروب نمايند و موضع را كه شكايت آن باشد به چيزي قابض            

 يـا بـول بغيـر       و مقوي ضماد كنند پس اگر در آن حال بدين مداوي گردد كه بر عليل اراقت بول معتذر شود و بـراز                     

 گردد و اسهال    ياراده بيرون آيد اميد در آن نباشد و اشتغال به عالج او فضول بود ايضاً گفته كه گاهي حس امعا ذك                    

ر حس او جائز نيست وليكن در قطع اسهال او به ادويـة             يسبب ذكاي حس آن حادث شود پس بعضي گويند كه تكد          

حسب قاروره و اعراض او نمايند اگر قاروره سرخ بـود           به   عالج قطع او     قابضه عالج كنند سيماً اگر نوع او صفراوي بود        

ر آنجا غلبة عطش باشد قطع او به آب پوست جو و مزورة سماقيه و امثال آن كنند و اگر قارورة سفيد خام غلـيظ                         ود

فات مركبـه   باشد و نوع اسهال رطوبي بود بايد كه قطع او اگر در آنجا تب نباشد به جوارش سفرجلي ممسك و سـفو                     

كننـد قطـع اسـهال بـه ايـن            كنند و غذاي او تيهو و كبك و مانند آن باشد و اما كساني كه عالج به تكدير حس مي                   

نمايند خشخاش سياه و سفيد هر دو بريان كرده هر واحد دو درم تخم خرفه تخم ضميران هـر دو بريـان                        سفوف مي 

احد يك درم و نيم پوست كنار سه درم صمغ و گل ارمني             هر واحد دو ثلث درم قرظ طراثيث بلوط و شاه بلوط هر و            

 سـه  ا بريان هر واحد دو درم افيون مصري يك درم همه را سائيده مثل نصف آن اسپغول آميزند و بر ناشـت       هو نشاست 

  سركه دهنده درم با پانزده درم رب به بخورند و غذا باقالي مطبوخ به سركه و صفرت بيضة مغلي ب
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  اعضاعالج اسهال از جميع

 و بالجمله به عالج دق پردازند و قابضات آنچـه در دق مـذكور شـوند                  نبود پذير  اگر از ذوبان باشد مانند تب دق عالج       

الدق و قرص خشخاش معمول است و همگـي بـه تـسكين حـرارت و                  داده باشند و قرص طباشير كافوري و قرص         مي

حريره از كعـك و      و صندل و گالب بر دل و جگر نهند و            تدبير مرطب پردازند و ماءالشعير كه در دق ذكر يابد بدهند          

چنـين   صمغ و نشاسته و مغز بادام بريان بخورانند و بايد كه غذا در اين غليظ لزج دهند تا آنچه از آن متولد شود هم                      

 باشد و ذوبان و تحلل به سوي آن مبادرت نكند و گويند كه چون در اسهال ذوباني اهمال نمايند ذبـول آرد و چـون                        

ت دهد پس استعمال مقويات مثل قرص طباشير حماضي و كافوري انسب بود و شيرة تخم خرفه بريان                  يبند كنند اذ  

االخـوين    التـيس طباشـير دم    ةبه كافور استعمال كنند و اين سفوف مجرب است مرواريد ناسفته يك توله عصارة لحي              

س ريشه انجبار كتيرا كهربـا جفـت بلـوط بريـان      اآل  اقاقياي مغسول گلنار فارسي شكر تيغال پوست بيرون پسته حب         

نشاسته بريان بسد گل گاؤزبان برگ بارتنگ خشك گل ارمني هر يك سه ماشه يشب سبز هفت ماشه تخم بارتنـگ                    

و شربتي هر يك يك توله شربتي از هفت ماشه تا نه ماشه با عرق كافور والد حكيم علويخان كه در دق بيايد و لعاب                         

 زهرمهـرة خطـائي     هالثعلـب بـرآورد     الـسوس در عـرق عنـب        ي شيرة تخم خرفه و خيارين و اصل       بهدانه و ريشه خطم   

طباشير سوده آميخته تخم ريحان يا بارتنگ پاشيده بنوشند كه براي اسهال الوان مختلفه و سعال و عطش و حمـي                     

گل ارمني صمغ عربـي  مفيد است و اگر مرواريد ناسفته كهرباي شمعي هر يك ماشه زهرمهره طباشير گل مختوم يا      

شنيز خـشك شـيرة     گهر يك دو سرخ كافور نيم سرخ با رب به شيرين سرشته بليسند و بااليش شيرة زرشك شيرة                   

 تخـم شـربتي شـش    هاآلس هر يك هفت ماشه شيرة دانة هيل دو ماشه در عرق بارتنگ برآورد            تخم خرفه شيرة حب   

سهال با عوارض سل و دق بارتنگ چهار ماشه است و ايضاً در ماشه پاشيده بنوشند در اسهال صفراوي و ذوباني نافع ا      

هرمهرة سوده يك ماشه داخـل      زدانة هيل سه ماشه سوده به آب پخته شيرة تخم كاهو شش ماشه دياقوذا يك توله                 

الطين سه ماشه به روغن بادام چرب كرده به شربت انار شيرين دو توله سرشـته شـيرة خرفـه                      كرده دهند باز سفوف   

الثعلب چهار ماشه زهرمهره يك ماشه بنوشند باز لعاب بهدانه شيرة عناب شيرة خرفـه شـيرة                   ه شيرة عنب  شش ماش 
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قرص طباشير كافوري سوده پاشيده دهند بـاز        و  مغز تخم هندوانه شيرة دانة هيل نبات اسپغول بارتنگ داخل كرده            

شـانيده شـيرة كـاهو شـيرة خرفـه      الـسوس جو  قرص مذكور به گلقند سرشته بخورند و خطمي خبازي بهدانـه اصـل        

تشك نوبت به سل و دق و اسهال ذوبـاني          آزهرمهره بارتنگ داخل كرده بنوشند و اگر بعد خوردن ادوية حاده مرض             

اآلس    خرفة بريان شش ماشه شيرة حـب       ةرسد قرص طباشير كافوري كوفته به خميرة صندل سرشته بخورند و شير           

شيرة مغز تخم هندوانه بريان شش ماشه شيرة بيخ انجبار چهار ماشه شربت             چهار ماشه شيرة بهدانه بريان سه ماشه        

دياقوذا دو توله بارتنگ چهار ماشه زهرمهره ماشه بنوشند و تركاري كنچال هم بخورنـد و چـون گلـو از افروختگـي                       

ـ               ه  حرارت شش بسوزد ب      روز جهـت آخـر   ه  لعاب اسپغول و آب گشنيز تازه كات سفيد سوده پاشيده غرغره كننـد و ب

الثعلب دهند از قرص مذكور چهار ماشه به گلقنـد            ست گلو طباشير مغز كنول گئه دانة هيل سوده همراه عرق عنب           ا

دو توله سرشته بارتنگ چهار ماشه دانة هيل سه ماشه سوده به آب پخته شيره بهدانه بريان سه ماشه ديـاقوذا يـك                       

الثعلـب شـربت نيلـوفر داخـل كـرده       اب بهدانه عرق عنبجهت شام لعه توله كتيره يك ماشه سوده پاشيده صبح و ب   

 آخر روز خبازي چهار ماشه بهدانه سه ماشه كوكنار شش ماشه سپستان نه دانه جوشانيده شيرة                  جهته  بنوشند باز ب  

بيخ انجبار و خرفه دهند و اگر به سبب اجتماع اخالط فاسده در عروق و اعضا باشد ايـن اسـهال را بنـد نكننـد و از                            

الهضم باشد و مـصطكي سـه ماشـه در گلقنـد       زائد تنقيه بدن كنند غذا از عادت كم دهند و غذا لطيف و سريع             خلط  

يك توله و يا طباشير يك ماشه در آملة مربي يك عدد و يا زرشك و سماق هر يك يك ماشه در خميرة خشخاش يا         

دهد و اگر نتوانند حصه سـومي گـالب          صندل سرشته دهند و آب بسيار ندهند و بر تشنگي صبر كردن نفع كثير مي              

به آب ممزوج كرده دهند و گويند كه فصد و رياضت و دلك بدن و تعريق در حمام نيز در اسهال از امـتالي بـدن و                           

 اسهال سـدي از     و اگر عروق از ماده نافع است و نيكوترين تدابير تقليل غذاست و روزه داشتن و سواري اسب نمودن                  

 اسـهال   و اگر عالج اسهال كبدي كيلوسي در قول جرجاني مسطور شد از آنجا اخذ كنند              همه بدن باشد عالجش در      

ـ       تسبب سقو به  بحراني بود آن را نيز بند كردن خطاست و اگر             سـبب بايـد كـرد اقـوال     ة قوت ماسكه بود در آن ازال

طمع نيـست مگـر مثـل       الرئيس فرموده اسهال ذوباني كه در مثل دق و سل و مانند آن بود در معالجة او                    حذاق شيخ 
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و نطوالت به حسب آن كننـد   و هوا    ه مرطب تمبرداه   بدن ب  هطمع در عالج سبب او و اما آنچه سواي آنها باشد معالج           

د نهنـد و اغذيـه از لحـوم خفيفـه           بـ  مبرده بر قلب و صدر و ك       ةو قرص طباشير و قرص كافور دهند و اطليه و اضمد          

هي به سركه و نان ميده نيك خمير كرده و پخته سازند و گـاهي از                المات و قريصات و مصوصات و سكباج لحم ما        ح

اين نان حريره به صمغ و نشاسته آميخته بسازند و كذلك حماضيه و مانند آن دهند و اسهال را يكبارگي بند نكنند                      

منـي  مسك خاصةً و به اين قرص بگيرند گل ار        مقرص طباشير   ه  بلكه به تدريج حبس كنند به مثل اين معالجات و ب          

بلوط تخم حماض مقشر زرشك گل سرخ صمغ بريان سرطان سوخته مساوي همه را سائيده بـه آب بـه                      طباشير شاه 

سرشته قرص سازند و سه درم بدهند و عالج اسهال حادث از تكاثف به تدبير جذب مواد امتال به سـوي ظـاهر بـدن                         

 اسـت كـه اخـراج اخـالط بـه فـصد و اسـهال                يق و امثال آن و اولي آن      رل و حمام و تع    سكنند از استعمال دلك و غ     

ست كه در آن مفتحـات جوشـانيده باشـند و    ا آنو او هاي مفتح استعمال كنند  مناسب اوالً نمايند و حمامات به آب

غسوالت مفتحه به كار برند و در آبزنات يرقان افراط كنند اگر تكاثف شديد باشد دلـك بـه پارچـه درشـت و مليـف                          

كه در آن قوت مفتحه باشد از آنچه مـذكور شـد بريزنـد و     خ گردد بعده بر آن آب گرم و آبينمايند تا آنكه جلد سر

ست كه تا مؤدي به خطر عظيم نشود حبس او نشايد كرد و اگر افراط كند عالج او به قرب ا عالج اسهال بحراني اين

حاد باشد بلكه چيزي كـه در آن        كنند بايد كرد مگر ماءاللحم ندهند اگر مرض سخت            از آنچه معالجة هيضه بدان مي     

تبريد و تغليظ باشد بخورانند مثل حريرة معمول از پوست جو و پوست سيب و اگر متحمل لحم باشد غـذا بـه مثـل          

شنيز در سركه تر كرده خشك نمـوده و ماننـد           گلحم طائر و ماهي تازة مطبوخ به اناردانه يا آب او مبرز به قوابض از                

كند مفرحات ياقوتي بارد مثل ياقوتي بارد تاليف مـا بـه قـدر                ه اسهال ذوباني را نفع مي     نويسد ك   آن دهند گيالني مي   

عـرق  و ايـضاً  يك درم يا سفوف قابض ما به وزن دو دانگ تا نيم مثقال آميخته با شـيرة تخـم خرفـة بريـان بدهنـد                        

يد كه بعـد انحـدار از غـذا از          بيدمشك مقدار صالح نوشيدن نافع بود اگر تشنگي باشد در آب مشروب او بياميزند و با               

اعالي معده آن را بنوشانند ايالقي و جرجاني گويند كه اسهالي كه به سبب اجتماع مواد ردي در عروق جميع بـدان                       

باشد و اعضا آن را قبول نكند و قوت دافعه هر عضو آن را به سوي عروق دفع كند و عـروق بـه سـوي جگـر و او بـه                                
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هاي هر دو نمايند و اگـر         فرود آيد عالجش اين است كه اول اصالح معده و جگر و قوت            ماساريقا باز دهد پس به امعا       

سوي مزاج باشد آن را زائل كنند و تدبير غذاي نيك بر ترتيب واجب فرمايند و استفراغ بـه حـسب واجـب خـصوصاً                 

 جـوارش سـفرجلي و      هنگام قرب نوبت نمايند و ايارج فيقرا و مطبوخ هليله و مطبوخ افتيمون و شـربت افـسنتين و                  

اطريفل كبير در اين باب سودمند است و چون تنقية بدن كرده باشند هر بامداد بر ناشتا رياضت كنند و مالش بـدن                       

در حمام نمايند طبري گويد كه اسهال دورالبطن كه از اعضاي كثير يا از جميع بدن باشد عالجش همان اسـت كـه                       

ويت دماغ بعد تنقية سر و تقويـت فـم معـده و تنقيـة آن كننـد و                   در اسهال معدي دوري مسطور شد سواي آنكه تق        

استفراغ بدن يكبارگي نكنند بلكه استفراغ يك يك عضو نمايند پس تنقية راس به حب صبر و حب افاويه نماينـد و                      

در بطن  اند و     استفراغ ماده در عروق به فصد كنند و تنقية فصول مابقي بپرهيز و تقليل غذا سازند و بعض ادائل گفته                   

كه جميع اعضا باشد اگر معالجة آن نكنند دفعةً هالك كند به سبب سقوط قوت عباس گويد كـه چـون اسـهال بـه                         

سبب بحران بود هنگام دفع طبيعت خلط موذي را به سوي معده و امعا و اخراج او به اسهال پس به قطع و امـساك                         

 در اين وقت مريض را پوست جـو كـه در آن قطـع               او معترض نشوند تا آنكه اسراف كند و از آن غشي حادث شود و             

سفرجل جوش داده باشند بدهند و رب به رب سيب يا شربت آنها بنوشانند و قرص طباشـير قـابض بـه بعـض ايـن                          

اشربه بدهند و يا تخم مويز به اندكي طباشير و گل قبرسي دهند و به مزورة سماق و غوره و زرشك به بقلة خرفه يا                         

 گشنيز و زيره و مانند آن غـذا سـازند و             و  آن آب اول ريخته باشند مطيب به سركه و آب انار           به عدس مطبوخ كه از    

 يا بـه سـبب حـرارت    و طبيعت فضول موذي رادفع قطع تام اسهال نكنند ابن الياس گويد كه چون اسهال به سبب 

 حد غشي و سقوط قوت رسد به        دافع خلط از معده و امعا باشد بايد كه به حبس آن نپردازند و چون افراط كند و به                  

نوشانيدن پوست جو دو درم و شكر سفيد ده درم منع آن كنند و يا اسپغول و بارتنگ هر واحد دو درم بريـان كـرده        

به آب برف و گالب ده درم به غيرشكر بدهند و يا سفوف اناردانه پنج درم و از قرص طباشير قابض يك مثقال و رب                         

سماق به مغز بادام و ماكيان سازند محمد طبري نوشته كه گاهي اسهال از رشح اخالط                به ده درم دهند و غذا مزورة        

غريبة فاسده به سوي معده و امعا بود و معني اخالط غريبة آن است كه فاسد باشند به كيفيتي از كيفيات رديه مثل      
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ايـن بـه معالجـه و انحـالل     كنند و عالج  و صديدت و مانند آن و در اين علت اطبا اكثر غلطي مي    حماضت و ملوحت    

نمايند بهر آنكه گاهي آنچه به سوي امعا ترشح كند خلط صـديدي بـود كـه رنـگ او دردي         طبيعت و ذوسنطاريا مي   

باشد پس طبيب غيرماهر گمان كند كه اين قيام دم از سحج است و در عالج او به مسلك حبس اين فضول و دادن                        

ه اين تدبير هالك گردد بهر آنكه ايـن اخـالط فاسـد و متغيـر شـده و                   اشياي قابضه به مريض سلوك نمايد و عليل ب        

كيفيات آنها كيفيات رديه قتاله گرديده و خوبي در معالجة اين آن است كه متغير كيفيت اين خلط نمايند و حـبس                      

 طبيعت نكنند بلكه طبيعت ماهر به سوي جوهر خلط نگاه كند پس اگر خلط حار باشد بداند كـه ايـن خلـط از سـر                         

اين خلط نازل محرق لذاع به غايت حاد بود و چون بر زمين افتد بر سطح زمين مثل كف جـوش                     اگر  شود و     نازل مي 

اللذع باشد بداند كه خلـط سـوداوي اسـت و بـه      براللون قليلغكند بداند كه آن خلط صفراوي حاد است و اگر خلط ا 

ون و سودا آن حار محرق ملتهـب بـود بدانـد كـه     و اگر با وجود غبرت لكرده سبب كثرت كميت خود اين علت پيدا   

د و او آن است كـه از احتـراق اخـالط صـفراوي حاصـل شـود و اگـر                     نسوداي محترقه است كه آن را حار يابس گوي        

الرجا باشد بداند كه خلط رطوبي است پس اين اخالط يا در بطون دماغ يا در طحال يا در كبد يا در امعا يـا در                            سهل

چيزهـاي قـابض قطـع    بـه    مدت او طول كند چون فساد آن در عروق بود و هر گاه اين اسهال را                  عروق فاسد گردد و   

ي گـردد و از اسـهالي كـه قطـع او     ذكنند به دبيالت و اورام صعب قتال يا به حميات طويله يا به سرسام يا برسام مو         

 كـه ايـن اسـهال را قطـع          كننـد يكـي آن      واجب نيست اين نوع اسهال است و اطبا درين علت به دو وجه غلـط مـي                

كنند اسهالي را كه قطع او واجب بود به اين گمان كه آن   سازند و دوم آنكه قطع نمي       نمايند و مريض را هالك مي       مي

رئيسي را قيام كبدي بود و قوت او تحليـل و كبـد او ضـعيف                ردي  از اين نوع است و آن نوع ديگر از اسهال باشد و د            

نمود به سبب استماع اين سخن كه نوعي را از قيام قطع نبايد كـرد و                  دم قطع آن مي   شده و طبيب مالزم او اشاره بع      

دي به استسقا يا فساد احشا خواهـد شـد و امـر كـردم     ؤدانستم كه او مريض را هالك نمود و اگر تدارك آن نكنند م         

 قابضه مثل آس و گل       مقوية ةچيزهاي مبرد ه  لزوم عليل به اشياي مبردة قابضة مثل آب سويق شعير و تضميد كبد ب             

الزريره و كعك و مانند آن پس در اندك ايام مرض كم شد و قيام منقطع                  سرخ و گلنار و رامك و فوفل اندك و قصب         
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گرديد بعده براي آن طبيب مقالة در قيام كبدي و قيام رشحي و قيام سحجي مرتب نمـودم و ميـان مـن و طبيـب                          

ر اين بهر آن كردم تا در نفس متعلم قرار يابد كـه قطـع هـر قيـام     مذكور دوستي واقع شد و ذكر اين فصل و طول د   

كند آن است كه اين اخـالط در عـروق            آن رشحه مي  كه  واجب نيست و نه ترك هر قيام واجب است و معني قول ما              

كننـد بعـده از ماسـاريقا بـه سـوي امعـا رجـوع                 د و شعب عروق به سوي مجاري و آن به سوي كبد دفع مي             نباش  مي

يند و عالج اين نوع قيام به اصالح كيفيت آن خلط در هر موضع كه باشد و حفظ قوت مريض به خوشـبوها و                        نما  مي

خوشبو كردن مسكن و اصالح غذا و تضميد عضوي كه از آن خلط فاسد ترشح كند بايد كرد و اين قول اطبا را كافي                        

كـنم كـه بـدان هـر يـك نفـع يابـد پـس          يشرح آن م  و  شوند    نميتفع  است اما متعلمين و بعض اطبا به اين قول من         

ثيان و غگويم كه اگر خلط مترشح به سوي معده و امعا از دماغ باشد عالمتش همان است كه در اسهال دماغي از        مي

تقلب نفس و نزول او در بعض اوقات به سوي سينه و سرفه در بعض اوقات و بودن اسهال عقب انهضام طعـام و بعـد                          

 كبد باشد منتن بود و در مواضع كه از آن رشح باشد مثـل درد خليـدن سـوزن دريابـد و                       خواب ذكر نمودم و اگر از     

چون اين محسوس گردد طبيعت خواهش قيام كند و بهترين استدالل بر موضع رشح از صورت قيام و جوهر اوسـت                     

بلكـه  ايـد   ي ندهد كه دهن عروق را قبض كند يـا حـبس طبيعـت نم              ئو هر گاه طبيب اين را بشناسد مريض را اشيا         

چيزي دهد كه كيفيت آن خلط را متغير سازد مثل ماءالشعير و مزورات معمول به سماق و اناردانه و غـوره و ماننـد                        

آن و ايضاً جائزست كه عدسيه متخذ به سركه و شكر بدهد و تضميد كبد نمايد اگر اسهال از آن باشد و به آن حدت                         

الزريـره و   يد مثل پوست جو مطبوخ به سركه و گـل سـرخ و قـصب            مزاج بود به چيزي كه تبريد و قبض و تقويت نما          

الحالوة و صندلين و مانند آن و مبالغه در تبريد كبد واجب نبود بلكـه ميـان ادويـة مقويـة                       فوفل اندك و قسب قليل    

ادة كه تعطير كبد و اف مثل فوفل و گل سرخ و ميان ادوية مبرده مثل صندل و ماميثا و غيره جمع نمايد و هر چيزي

قبض كند آن را نفع دهد و قوي سازد و بدترين ادوية آن است كه ارخاي او نمايد و چون اسهال منقطع شود امر بـه            

مغز سيب و آب آس و      و  تمريخ كبد از روغن سفرجل كه در اسهال معدي مذكور شد و ضماد به مغز سفرجل كوفته                  

ر مادة نازل رطوبت خام فاسد بود مـذكور شـد و اگـر مـاده                 ترشح ماده از دماغ باشد ضماداً و اگ        و اگر مانند آن كنند    
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العـالم و انـدك سـركه و          الراعي و برگ اسپغول و برگ بارتنگ و حـي           نازل خلط حاد باشد تضميد راس از برگ عصي        

البـرد باشـد و اشـياي     مبالغه نكنند بلكه ادويـة او مؤلـف از اشـياي معتـدل     امثال آن نمايند در تبريد مزاج دماغ نيز

 اگر رشح از عمق بدن باشد عالجـش آنچـه مـذكور    وشبو مثل گالب و آب آس و آب مرزنجوش بدان ضم نمايند  خو

شد از لزوم آب سويق شعير نمايند و ايضاً در آن ربوب مثل رب به و رب ريباس و رب سيب اضافه كنند و غـذاي او                           

 سويق شعير است كه در آن اندك اناردانه يـا           سماقيه و رمانيه سازند و بهترين غذا كه بر آن اقتصار كنند وقت شدت             

 امر به خورانيدن خالف به اين مريض و تضميد معده و جگـر او بـه خـالف و                    ابن يسار جغري يا جماز پخته باشند و       

ن اامر در تمام معالجة اين عليل حفظ قوت او به حـسب امكـ           و مالك   كرد    نمود و اثر محمود مي      صبر رطب سوده مي   

رو و دراج واال به مزورات مشاكل اين در قبض و بوهاي            ذد به غذاي محمود مثل تيهو و كبك و ت         است اگر ممكن باش   

الك و  هـ خوش كنند و اگر حفظ قوت او نكنند به سقوط قوت هالك گردد و اگر قبض طبيعت او نمايند مـؤدي بـه                      

ردد در  گ مبتال به اين علت      نوعي از انواع دبيالت و خراجات و سرسام و برسام و حميات بعيدالمنتهي شود پس چون               

و تبديل مزاج خلط فقط بر طبيب واجب بود و چون اصالح غذا نمايند و               او  و اين دو غرض يعني حفظ قوت        اات  ومدا

القوت و مهيا بـه قـذف بـود           آن را از نوع مبدل مزاج گردانند حفظ قوت و اصالح خلط فاسد سازد و اگر مريض صالح                 

 را نافع بود بلكه گاهي اين اسهال را يكبارگي قطع كند هدايت بدانكـه بـه قـول اهـل                     ان زياده كنند كه قي نيز آن        بر

شود و اين حب نيز براي اسهال كه از بيجا            باشد و مالش شكم آن را مفيد مي         هند گاهي سبب اسهال تحرك ناف مي      

سياه كهنه حـب بـسته      قند  ه   كوفته بيخته ب   ين زنجبيل مساو  ي سوخته اجوا  كهچكنياند    شدن ناف باشد نافع نوشته    

روغن گاؤ خورند ضماد شب يماني سه درم مازو سه عدد گلنار پوست انار كزمازج جوزالسرو هـر                  ه  به قدر يك ماشه ب    

انـد    واحد يك درم در دردي سركه آميخته گرد ناف ضماد كرده برفاده محكم بستن نيز بيجا شدن ناف را مفيد گفته                    

بدانند كه اسهال كـساني كـه مخـدرات         و ايضاً   و مراق مسطور خواهد شد       امراض صفاق    ه در   و باقي عالج تحرك سر    

 حسب سبب نماينـد و هنگـام        ششود عالج   كنند مثل افيونيان و كوكناريان و بنگيان به مشكل بند مي            استعمال مي 

احتياج حبس آن در ادوية آن مخدرات داخل كرده استعمال كنند و در مزاج حار حب بوعلي سينا و سـفوف قـابض                       
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حكيم علي كه در عالج اسهال معوي صفراوي مذكور شد و در مزاج بارد سـفوف يهـودي و برشـعثا معمـول اسـت و       

ر شد حسب وجوب حال به عمل آرنـد و بـه قـول              وديگر ادوية مخدره كه در عالج كلي اسهال و ديگر انواع آن مسط            

 برنجبه قدر نخود با يك لقمة جغرات و          اگر زنجبيل نصف بريان و نصف خام و حلتيت بريان سفوف كرده              هند اطباي

تا سه روز به عمل آرند و از نان و گوشت پرهيز كننـد بـراي                و  آميخته بخورند و بااليش پنج لقمة ديگر تنها بخورند          

نترباال عاقرقرحا مغز كنول گئـه        يلگري گل دهاوه    بجو تلخ موچرس    لودهه پهاني و اندر     اسهال افيوني نافع بود و اگر       

اسهال افيـوني و كوكنـاري مجـرب نوشـته و      جهته بوا افيون مساوي سائيده به قدر قوت به آب بخورند باتيس جوز

تاب هم در اين باب مفيد گفتـه و حكـيم علـي               خوردن گل دهاوه و رال هر يك چهار ماشه سفوف كرده با دوغ آهن             

ورم نزديـك بـه انفجـار رسـيده وقـت      ماده عارض شد و حدت  نوشته كه مرد افيوني را اسهال با ورم معده در نهايت            

ف در نهايت و شدت عطش به غايت گاؤزبان نيم مثقال بادرنجبويـه ثلـث               يفصد نبود و احتباس در امعا نيز بود و ضع         

مثقال بنفشه ريشه خطمي نيلوفر هر يك يك مثقال عناب دوازده دانه جوشانيده صاف نموده خميرة بنفـشه قـرص                    

داديم اگرچه پيش از اين چند پارچة اثناعشري ازو جدا شده ريختـه بـود امـا                   ميعنبر محلول در گالب داخل كرده       

  همه عوارض ازو برطرف شد و جراحت متقيح گشت

  اسهال اطفال

شود خصوصاً از اكثار تناول اغذيه و يا افراط خورانيدن شير به ايشان و گـاهي                  اكثر در وقت برآمدن دندان عارض مي      

رسـد و سـبب وقـوع اسـهال هنگـام       سدة جگر و ماساريقا و يا ضعف معده بهـم مـي       به سبب قطع شير و يا به سبب         

 كه الزمه چرك و  جالروئيدن دندان يا مكيدن فضول شور مدي متولد از تفرق اتصال لثه با شيرست و خروج او بنابر                   

 برآمـدن غـذاي     ريم بود و نيز افساد آن شير را و يا اشتغال طبيعـت بـه تكـوين دنـدان و بازمانـدن از هـضم غـذا و                           

 موجب توجه طبيعت و ارواح و قوي به سوي دندان و بدان سـبب منـع هـضم                   وجعغيرمنهضم به اسهال و يا عروض       

غذا عالج اگر نزد نبات اسنان بود در ابتدا متوجه به حبس آن نشوند مگر وقتي كه از افراط آن خـوف سـقوط قـوت                          

حث تدبير تسهيل نبات اسنان مذكور شد بايد كرد كه اصل عالج            باشد بلكه در ابتدا تدبير برآمدن دندان بدانچه در ب         
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القبض كه در باب عطاش گذشـت          اسهال از زهرمهره و طباشير و جز آن ادوية ضعيف          افراطهمين است و در صورت      

 به تدريج حبس بايد كرد نه به ادوية قويه و دفعةً و شيره زيرة سبز بريان و باديان بريـان و دانـة هيـل هـم مفيـد و                             

وزن آن نبات آميخته بقدر نيم درم يا كم و زياده بدهند كـه سـودمند بـود و اگـر تـشنگي                         يلگري كوفته بيخته هم   ب

االثرست و اگر پوسـت خـشخاش هليلـة            خرفه و آنجا كه تب نبود با ماست چكيده بدهند كه قوي            ةمفرط بود با شير   

 به طفل دهند براي حبس شكم بهتر از ايـن دوائـي             سياه به روغن بريان كرده برابر آن شكر سفيد آميخته قدر قليل           

تر گردد و آب بارتنگ سبز كه در آفتاب يـا بـه آتـش انـدكي گـرم                     نيست و اگر صمغ بريان قدري اضافه نمايند قوي        

كنند و طفل را همان ساعت كه از دست فارغ شود در آن نشانند و بعد هر دست چنين كنند و يا از آن آب آبدسـت                           

فادزهر حيواني در دوغ مادة گاؤ      و   را به آن تر كرده بر مقعد نهند بسيار مفيد بود و خصوصاً دموي را                 نمايند و پارچه  

 اگـر خـوف افـراط       شـيخ يا آب برگ بارتنگ يا آب سيب يا به سائيده خورانيدن نيز به غايت سودمند ست و به قول                    

 تخم كرفس به صره بسته و گرم نموده تنها يـا            اسهال باشد تدارك به تكميد شكم و مقعد با زرورد زيره يا انيسون يا             

با قدري سركه آميخته بايد كرد و يا تضميد شكم به زيره و گل سرخ مبلول به سركه يا به جاورس مطبوخ به انـدك                         

اآلس و عود هندي باريك سوده به گالب و سركه سرشته نافع است و اگـر فائـده                    سركه نمايند و ضماد از زيره و حب       

ذا هم خورد پنيرماية خرگوش و يا پنيرماية بزغاله به قدر يك دانگ بـه آب سـرد بدهنـد كـه همـان                        نشود و طفل غ   

دارنـد و    كند مگر در آن روز شير ندهند كه خوف تجبن او در معده است بلكه بـر غـذاي پرهيـزي    ساعت حبس مي

ز حكم كرده و دوائـي كـه در         ب ني آ به دادن زردة بيضة نيمبرشت و مغز نان مطبوخ در آب يا پوست مطبوخ به                 شيخ

اآلس است و ايضاً آنچه در آن تخم مويز و پنيرماية خرگوش يا بز يا آهو هر كدام كه باشد داخل                       آن خشخاش و حب   

است اگر قدري از آن بدهند و هر دو نسخه در عالج كلي اسهال در قول شيخ مذكور شد نيـز در ايـن بـاب مجـرب                            

تناب از روغن و چيزهاي چرب و لحوم نماينـد و بهتـرين لحـوم در صـورت                  غذاي مرضعه و طفل و اج     است و تقليل    

باب پالؤ با ماست تـازة گـاؤ اسـت و اگـر             ترين اغذيه در اين      احتياج گوشت دراج و تيهو و لوه است و گويند كه نافع           

ب افزاينـد   اسهال به سبب بازگرفتن شير باشد تدبيرش اعادة شيرست بعده به تدريج شير كم كنند و در غذاي مناس                  
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 و غذا و بدهند درم يك تا سفيد خشخاش تخم نشود زائل آن وجود باتا آنكه در فصل موافق قطع شير نمايند و اگر           

 نبـات  وقـت  غيـر  در بود ماساريقا و جگر سدة سبب به اگر و كنند عالج القبض قليل ادوية به و بخورانند قابض دوائي

 يابسه قابضة اغذية و ادويه از اجتناب و است معده و جگر تقويت و هسد تفتيح تدبيرش شود واقع شير قطع و اسنان

 بـا  يـا  و سـاييده  قدري حضض و است سودمند نوع اين در دادن نوشدارو يا و باديان عرق با مربي هليلة گاهي گاه و

 در چه ره باشد معده ضعف از اگر و بود مفيد اطفال سبز اسهال براي خورانيدن بسته حب مساوي هندي بندق مغز

 دانـة  طباشـير  يـا  و بنوشـانند  ساييده هيل دانة و پودينه برگ و نمايند استعمال حال حسب شد مذكور معده ضعف

 آب در انـار  پوسـت  مـازو يـا    يـا  آالس حب يا سرخ گل زيره و بدهند مادر شير در و كرده سفوف سفيد نبات و هيل

 يك هر سياه هليلة باديان است مجرب نيز بود معده عفض از كه اسهال در سفوف اين و كنند ضماد معده بر ساييده

 شـام  و صـبح  ماشـه  يك آميخته ماشه پنج سفيد نبات بيخته كوفته برشته گاؤ   روغن در ماشه يك زنجبيل ماشه دو

 و طباشـير  دانـگ  دو اگر و شود مي افزوده بيلگري گاهي و طباشير گاهي و زنجبيل عوض سفيد زيرة گاهي و بدهند

 يـا  خرفـه  تخـم  شيرة صبياني اسهال مفيد يوناني ادوية ذكر بود نافع را اطفال صفراوي خلفة بدهند سك دانگ يك

 تخـم  سـفوف  خورانيـدن  و اسـت  خون و حرارت با اسهال مفيد دادن آميخته سوده زهرمهره برآورده آب در بارتنگ

 و كـرده  بريـان  نمـك بي تازه پنير خورانيدن و است نافع هم نموده بريان كرده چرب بادام روغن به بارتنگ و ريحان

 آالس حب شربت باشد سرفه و تب   با كه اسهال در و بود نافع برشتنيم بيضة زردة با بريان عربي صمغ و ارمني گل

 حـاد  تـب  بـا  كـه  اطفـال  سبز اسهال براي كافوري حب ايضاً است سودمند سخت ليساندن انگشت چند شام و صبح

 باريـك  آب در سرخ چهار چينيه كافور ماشه يك هر پزوبه تخم مغز طباشير سفيد كات افيون رسيده تجريه به باشد

 حكـيم  تـأليف  افيـون  حـب  ايـضاً  بدهنـد  طفل به حب يك يك شام و صبح و بندند مونگ دانة قدر به حب سائيده

 تخـم  مغـز  شيرين كدو تخم مغز جزو چهار شسته كات است نافع شيرخواره اطفال زرد و سبز اسهال براي علويخان

 شـام  باشد احتياج اگر و بدهند حب يك صبح بسته حب مونگ مقدار جزو يك خالص افيون جزو دو واحد هر پزوبه

 از قـدري  و تراشـيده  سـر  طرف از و خام انار بگيرند آمده عمل به مكرر اطفال اسهال دفع در كه رمان حب ايضاً نيز
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 دانـه  از را آن جـوف  بـاقي  و نهنـد  جوزبـوا  عـدد  يك نآ بعد و كنند پر خالص افيون ماشه يك اول كرده خالي دانه

 كننـد  بريان زرد روغن در پس نيايد نظر به انار كه بچيند خام ريسمان از نهاده باال آن تراشيدة سر كرده پر برآورده

 يهصال و بكوبند باريك انداخته كهرل در را انار افيون جوز مع كرده دور ريسمان برآورده شود سرخ ريسمان كه وقتي

 اسـهال  در اگـر  و دو تـا  حب يك شربتي بندند حب فلفل قدر به كرده صاليه آميخته سائيده بسيار دام نيم و نمايند

 نوشـته  مجرب اطفال مفرط اسهال براي رماني ممسك حب ايضاً آميزند نيز ساييده باريك كهربا قدري آيد هم خون

 و داده بـو  جـوز  ماشـه  شـش  يك هر باديان بريان سفيد زيرة هست نيز ايشان عطش مسكن بالخاصيت كه گويند و

 آرد خميـر  در را انـار  و كننـد  پـر  سـاخته  كاواك خام انار در كوفته را همه سرخ شش افيون ماشه يك نانخواه ماشه

 ادويـه  مـع  را انـار  و سـازند  دور را خمير شدن سرد بعد برآورده شود پخته خمير تا گذارند گرم خاكستر در پيچيده

 زيرة آس برگ زرورد ديگر بدهند اطفال به سال و سن موافق و بندند سياه فلفل يا جاورس دانه برابر ارچه و بسايند

 ديگـر  نوشته مجرب اطفال اسهال براي ضماداً و شرباً سرشته سماق يا به آب به كوفته ترش انار پوست كندر گشنيز

 يـاقوتي  نخـود  و بـاد  سـرخ  دو قـدر  بـه  تهساخ سفوف ماشه يك واحد هر گلنار طباشير كافور ماشه سه مختوم گل

 ديگر هست علي حكيم مجرب باشد مزاج حرارت مع امعا و معده رخاوت از كه را اسهال بدهند كرده ممزوج معتدل

 نـيم  و مـساوي  ارمنـي  گل سرخ گل آلسا  حب مصطكي كتيرا عربي صمغ سوده باريك بريان اناردانة طباشير سفوف

 ايـشان  اسـهال  جهـت  بدهنـد  اطفال به غيره و انار و ترش سيب شربت يا به شربت با صبح قدر همين و شام مثقال

 قبض دادن بيخته كوفته بلوط سماق و باز سليخه ديگر بود نافع نيز اطفال غير در و است زمان محمد حكيم مجرب

 چنـدان  آب در كوفتـه  نـيم  را دو هـر  جـزو  يـك  پختـه  نـيم  امرود جزو دو رسيده پخته آالس حب ديگر دارد قوي

 و تـب  بـراي  بدهنـد  حاجت قدر به و آرند قوام به سفيد قند قدري با نموده صاف ماليده پس شود حل كه بجوشانند

 شيرة ديگر است اطفال مورد شربت به موسوم و خالصةالتجارب صاحب مخترع و مجرب و النفع عظيم اسهال و سرفه

 ضعف از كه متواتر سفيد اسهال دادن كرده داخل ارتنگب به رب برآورده بارتنگ عرق در سفيد زيرة شيرة هيل دانة

 شـربت  بـه  سـوده  ماشه نيم يك هر اناردانه سماق مصطلكي طباشير ايضاً است خان شريف حكيم معمول باشد معده
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 بـرآورده  تولـه  سـه  كاسـني  عـرق  تولـه  يك گالب در ماشه دو زرشك شيرة آاليش به بخورانند سرشته توله نيم انار

 الـسوس  رب طباشـير  ترنج پوست اندازد شير سرفه و اسهال با كه طفل ديگر دهند كرده داخل توله يك ليمو شربت

 از كـه  طفـل  ديگـر  بدهنـد  اندك اندك سرشته توله دو به شربت به سائيده ماشه يك واحد هر مرغ سنگدانة پوست

 بنـد  چـشم  رسـد  دمـاغ  و قلب به كه حاره ادوية حرارت بخارات جهت از و آيد اسهال و شود الغر و زرد هندي دواي

 شـيريني  بـدون  پاشـيده  ريحـان  تخـم  كرده داخل خرفه شيرة جوشانيده خطي تخم منقي مويز الثعلب عنب و بندد

 صـاحب  اطفـال  اسـهال  بـراي  نقـوع  ايـضاً  گـردد  حاصـل  جگـر  تقويـت  و سـدد  تفتـيح  و حار مواد اخراج كه بدهند

 نـيم  زرورد درم نـيم  كـاوي  چوب درم ربع سفيد صندل درم كي كوفته آمله درم دو زرشك نوشته نافع شفاءاالسقام

 چـون  اطفـال  اسهال هر به دوا اين و ايضاً بدهند كرده شيرين انجبار شربت يا سيب شربت به كرده تر گالب در درم

 ورد و  شـربت  بـا  خرنوبـه  دو طباشير درم يك مقشر خرفة تخم نوشته خود امالي استاد  از باشد تشنگي و حرارت با

 ايـضاً  بخـورد  خرفـه  مزورة او مادر و نمايند ازرق مقل و گل روغن به او معدة تدهين و بدهند اوقيه دو نيلوفر شربت

 نمايـد  جگر تقويت و رنگ تحسين و عطش منع و اسهال قطع كه گفته و نوشته خويش امالي استاد  از نيز نقوع اين

 درم دو يـك  هـر  بسته صره در كوفته كاسني تخم نجباربيخ ا  درم هفت انبرباريس كرد مي امر اين به نيز را اطفال و

 ذكـر  بدهنـد  نيز شام و صبح كرده داخل درم شش نبات كرده تر آب در درم يك زرورد درم نيم طباشير مثقال آمله

 اسـتعمال  ماشـه  يـك  سـفيد  كتـة  با برآورده آب در دودهي شيرة شود عارض اطفال به كه اسهال نافع هندي ادوية

 و بريـان  باديـان  شـيرة  صباح و كنند تر آب در شب سوده جوكوب ماشه دو قدر به كوكنار ديگر است مجرب كردن

 چنـين  هـم  و رسيده تجربه به كه بنوشانند كرده شيرين نبات با نموده صاف برآورده مذكور آب در بريان سفيد زيرة

 گـولر  درخت شير ديگر شانندبنو نموده شيرين نبات از آن زالل آب صباح كرده تر آب در شب فالسه درخت پوست

 و مغيالن نورسته برگ شيرة ديگر طباشير و زنجبيل دانه و باديان سبز زيرة شيرة با زهرمهره ديگر بخوانند تباسه در

 هفـت  يـا  پـنج  بـا  بـرآورده  آب در عدد يك ناشكفته انار غنچة شيرة و سرخ سه دو قدر به يك هر از سبز زيرة شيرة

 بـراز  نيلگـوني  و سبزي براي كه دوايي ايضاً نافع نوشانيدن ناشتا صبح روز پنج يا سه ات نموده تاب سنگ حرف قطعه
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 سـفيدي  كـذلك  و بدهند كرده حل مادر شير در سوده حبه دو يك زعفران نوشته نافع هندي تكملة صاحب اطفال

 و عـود  و خـرد  و االيچـي   زيـره  چـون  معـده  مصلحات جميع و بدهند كرده حل مادر شير در ماشه دو قدر به بيضه

 ديگـر  بنوشـانند  سـاييده  عـدد  پـنج  چهـار  تلسي برگ و دانند واجب مرضعه حال اصالح و نافع جا اين در مصطكي

 اگـر  و است معمول و مجرب باب اين در بدهند سرخ برنج شسته آب به بيخته كوفته مساوي دهنيه موتهه بيلگيري

 يـك  بـه  و ماشـه  نـيم  ماهه شش طفل براي سوده باريك مساوي چهار هر نموده دهنيه عوض دهاوه گل پهاني لوده

 ديگـر  است مجرب اطفال شديد اسهال براي نيز بدهند كرده حل مادر شير در ماشه دو ساله دو به و ماشه يك ساله

 جيهـه  مـاه  در يا چيچك بعد يا بهاران ماه در اين اكثر است العالج كه اطفال سبز اسهال براي كه نويسد مي مجربي

 گـرد  فلفـل  سـرخ  يـك  واحـد  هر سبز نيم برگ چاكسو مغز نركچور زرد هليلة پوست است نافع دوا اين شود عارض

 ديگـر  اسـت  مجـرب  شود به عمل سه دو به روز سه دو در بنوشانند طفل به ساييده آب در دوا پنج هر حصه چهارم

 در ماشـه  يـك  يـك  بيلگيري رةشي آلسا  حب شيرة سه يا دو بريان خرفة شيرة باشد تب و تشنگي با كه اسهال براي

 اندر بيلگيري دهاوه گل ديگر بدهند كرده داخل ماشه دو و بارتنگ تخم ماشه شش به رب برآورده گاؤزبان گل عرق

 بـه  بليسانند آميخته عسل به طفل مزاج و سن حسب به زياده و كم يا ماشه يك بيخته كوفته خس مساوي  تلخ جو

 هم به قي  صورت اين در و كنند مي دهاوه جاي به آمله بعضي و است ربمج و معمول اطفال پيچش و اسهال جهت

 كـرده  جوكـوب  را دوا خواهند اگر و است داخل هم لودهه و نوشته شيرين جو اندر اكبري مجربات در و كند مي نفع

 سـه  واحـد  هـر  گلنار سفيد كات دارد فايده نيز باشد تب با اگر اطفال اسهال نافع قابض حب ايضاً بدهند داده جوش

 سـفيد  زيـرة  بريـان  باديان مازو مائين  افيون ماشه دو واحد هر بريان بيلگيري عربي صمغ آمله سوده زهرمهرة ماشه

 بـدل  طباشـير  گـاهي  و دهنـد  مـزاج  حـسب  به و سازند فلفل قدر به حب سرخ يك كافور ماشه يك واحد هر بريان

 بـه  كـه  اطفال اسهال براي حب ايضاً سازند موقوف كافور دنباش تب اگر و نمايند مي اضافه گاهي و كنند مي زهرمهره

 نمـك  سـياه  و سـفيد  زيرة بريان باديان نورسته نيم برگ زعفران زهرمهره آمله قرنفل ببول   برگ نافع آيد سبز رنگ

 ايـضاً  دهنـد  شام يك و صبح يكي و بندند مونگ قدر به ساييده ماشه هفت يك هر برنگ باي اجواين سونچر سليخه 
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 يـك  واحـد  هـر  جوزبوا افيون  عدد يك خرو انار  كلي است مجرب باشد سرفه با كه اطفال قسم هر اسهال تجه حب

 دو واحـد  هـر  ببـول    كونپـل  بكائن كونپل نيم كونپل خراشيده پوست هلدي سفيد زيرة نركچور چاكسور سوت  ماشه

 انـار  غنچـة  ديگر بخورانند كرده حل شير در يا و بدهند حب دو تا يك و سازند حب مونگ مقدار بيخته كوفته ماشه

 اسـهال  نـافع  كـه  بدهنـد  سن موافق اين از قدري همه برابر سوخته كوكنار قدري به يك هر بريان باديان ببول   برگ

 در كه اطفال اسهال براي بدهند مزاج حسب به ساخته سفوف انار پوست آمله كات بيلگيري مغز از ديگر است اطفال

 اطفـال  اسـهال  نـافع  بدهند سائيده آب به اتيس زياده يا كم ماشه يك ديگر است فيدم شود  مي دندان برآمدن وقت

   آميزند نيز گلنار قدري كه بايد و بازدارد اسهال بخورانند مزاج قدر به توله يك تا باشد كالن آدم اگر و است

  الدم اسهال

و اگر از معا باشد ذوسنطارياي معـوي        اسهال خون اگر از جگر آيد آن را در اصطالح اطبا ذوسنطارياي كبدي گويند               

 كثرت امتالي آن از خون بود بنابر احتباس سيالن خون معتاد از رعاف يا حيض يا بواسير                  يكينامند به سبب كبدي     

و غير آنكه كبد به ثقل خون مجتمع در آن متاذي گردد و آن را به سوي امعاد دفع كند يا بنابر عطالت از حركـت و                           

ون كثير در جگر و دفع آن به طرف امعا به باعث ثقل او و برين نوع اسهال مراري و صـديدي و      بدان سبب اجتماع خ   

 قطع عضوي بزرگ مثل دست و پا كه خون تغذية آن به جگر بازپس رسد و او به امعا دفع كند                      دومغيره تقدم نكند    

از اين قبيل است بستن عـضوي       و درين قسم مدت طول نكند بلكه بزودي منقطع گردد و با وي اشتها باطل نشود و                  

 تفرق اتصال جگر بنابر شكافتن ورم حار آن يا بنـابر انـشقاق آن از كثـرت امـتال يـا                      سوممحكم و نرسيدن غذا بدان      

 انفتاح رگ جگر يا انشقاق يا انقطاع آن بنابر امتال يا خلط حاد اكال و ايـن خـون بـه                      چهارمضربه و سقطه و غير آن       

 ضعف قوت مغيرة جگر و تابع اين نوع قلـت اشـتها بـود و صـديد و             پنجم عطش مفرط بود     التهاب و حدت برآيد و با     

خون غسالي بر آن تقدم نمايد و انطاكي استعمال اغذية حار رطب و سپس اول بسيار نيز از اسباب اين شمرده و بـه                        

هاي امعا بـه   از رگ گشادن دهن رگي   دوم خراش امعاست و آن را سحج گويند و آن جدا گفته آيد              يكيسبب معوي   

 سـوم واسطة امتالي عروق آن از خون و اين انفتاح يا در امعاي غالظ يعني سفلي بوده و يا در دقاق يعني عليا باشد                        
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انقطاع رگ يا انشقاق يا انفتاح آن در عضو ديگر از اعضا مثل مري و معده و طحال و انطـاكي حـبس بـراز و كثـرت                            

نويسند كه اسـهال       مي جرجاني و   شيخي حاده و بواسير نيز به سبب اين گفته و           ها  استفراغ مرة سودا و صفرا و حقنه      

هـا بـود و چـون بـا وي درد     هـا و ترقيـدن آن   دموي يا دفعةً واقع شود و يا اندك اندك افتد و سبب اول گشادن رگ        

و گـاهي از امعـا نيـز        نباشد از امعا نبود بلكه از ديگر احشا باشد و خصوصاً چون بدان عالمات آفت احشا مقترن بـود                    

ترست و اندك اندك پديد آيد      بدون وجع باشد اگر به سبب انفتاح دهان عروق آن به غير سبب ديگر بود و اين سالم                 

و اگر زمستان خشك شمالي بود و عقب او ربيع مطير جنوبي و تابستان مطير آيد اسهال خون بسيار افتـد و كـذلك             

الـدم در بـالد    اران بود و خصوصاً در ابدان رطبه و ابدان زنان و گاهي اسـهال اگر شتا جنوبي و ربيع شمالي به اندك ب      

جنوبي و يا هبوب باد جنوبي و كثرت باران به سبب تحريك آن مواد را و ارخاي آن مسام را و خـصوصاً عقـب نزلـه                           

خت بـد باشـد و      شور بسيار عارض شود و اسهال خون كه بعد اسهال صفراوي و سحج مراري افتد و با درد بود آن س                    

خاصةً چون اول خراطه آمده باشد و بعد آن خون صرف آيد چه اين داللت كند بر آنكه آفت در قعر روده فرو رسيده                        

و در كتاب قبر بقراط است كسي را كه ذوسنطاريا باشد و پس گوش چپ آن بثرة سياه مثل كرسـنه ظـاهر شـود و                          

ميرد و از اين تأخر و تجاوز نكند و گـاهي اتفـاق افتـد كـه                 معذلك آن را تشنگي سخت عارض گردد در بيستم روز ب          

چيزي از اين خون كه در شكم ريزد منعقد گردد و سردي دست و پا دفعةً و انتفاخ شكم و سـقوط قـوت و نـبض و                            

غشي بر آن داللت كند و اسهالي كه از مقعد بالوجع باشد آن خون بود نه غير آن و اكثر او بر سـبيل دفـع طبيعـت                            

 فضول بدن را و حصر او در بدن اسباب فضول از اغذيه و احتباس سيالن يا بنابر قطع عضو يا ترك رياضت يا                        باشد و 

همه آنچه در موضع او گفته شد و اين را حبس نبايد كرد مگر آن جا كه خوف سقوط نـبض و قـوت باشـد و گـاهي                       

ي تقرح اول بود بعده اسهال خون تـابع او          اسهال خون از انفتاح عروق بود و با وي سحج باشد چون قرحه كند و گاه               

گردد و نشان اسهال معوي دموي ردي آن است كه تابع سحج مولم يا اسهال متواتر باشد بعده بـا وي اشـتها باطـل                         

شود و تقلب نفس افتد و مؤدي به جراده و خراطه گردد و اين اكثر هالك كند و آنچه دفعـةً بالوجـع كثيـر حـادث                           

 اشتها و غيره نباشد آن سليم بود و آنچه از فضول امتالئي بود كه طبيعـت از بـدن دفـع كنـد                        شود و تابع او آفت در     
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 خروج خون صرف نقي كثير بالوجع كه تابع آن ضعف نباشد و بـا نوائـب                 ايضاً واسباب مذكورة آن بر آن داللت كند        

 در اخـراج خـون كـه بـدان           گويد كه ذوسنطاريا مرضي خطرناك است به سبب مضادت آن مرخيات را            انطاكيبود و   

ها و جمع ميان اغذية منهي عنه خـصوصاً بـرنج  بـه سـركه و                   قوام بدن است و اسباب عام او فرط امتال و توالي تخم           

سركه به شير و حريفات مثل ثوم و خردل است به سبب كثرت توليد آن خلط اكال را و گاهي از ضربه و دثبه مفجر                         

انـدازد و   وار مثل حيض نمايد و عالجش به قطع در استسقا يـا در طحـال مـي                عروق بود و ذوسنطاريا گاهي حفظ اد      

گاهي به سرعت هالك كند و با اسهال دموي كبدي اگر تشنگي مفرط و التهاب عارض شـود در يـك هفتـه هـالك                         

 اين مرض و اسباب آن بايد كه دريافت نمايند اگر با اسهال خون عالمات مثـل سـحج مغـص و                      طريق تشخيص كند  

ه و اختالط خون با براز و عالمات بواسير مثل وجع مقعد و ثقل و حكه آن و خروج خون بزرق و تقاطر بعد براز                         خراط

يا قبل آن غيرمختلط با براز و عالمات زحير مثل پيچ و خروج براز اندك اندك هيچ نباشد ذوسنطاريا بود و سـفيدي         

نيز از عالمات اوست پس نظـر كننـد اگـر خـون بـا بـراز                 ها و خفقان      ها و الغري آنها و زردي بدن و سبزي ناخن           لب

 كثيرالمقدار و سرخ خالص و بدبو با دوار برآيد و تب الزم بود اسهال دموي كبـدي باشـد پـس                        مختلط نباشد و دفعةً   

تقدم هر سببي از اسباب مذكورة آنكه معلوم شود سببش همان باشد و اگر اين همه عالمات يافته نـشود و در اكثـر                        

د بود با وي قوت باشد اگرچه طول كند و اشتها ناقص نشود اسهال دموي معوي باشد پس اگر در هر قيـام اول                        در  بي

براز يا خون آميخته آيد بعد بدون خون برآيد گشادن دهن رگ در امعاي غالظ باشد و اگر هـر بـار اول بـراز صـرف                           

 جگر و امعا آفتي يافتـه نـشود و الـم و حرقـت در                برآيد بعد از آن با خون مختلط آيد در امعاي دقاق باشد و اگر در              

انـد كـه طبيـب را بايـد كـه در             گفته صاحب كامل  و   موالنا نفيس معده يا عضو ديگر معلوم شود سببش همان باشد          

معرفت اين مرض امعان نظر نمايد تا در غلط نيفتد چه بسا است كه ذوسنطارياي كبدي بود و طبيب گمان كند كه                      

جش به عالج معوي نمايد و از امر جگر غافل ماند و مريض هالك گردد و اما اطباي زمانة مـا را                      آن معوي است و عال    

حاجت به معرفت امراض و اسباب و عالمات آنها نيست خصوصاً به فرق كردن ميان امراض متشابه بلكه نـزد ايـشان                      

گفته كثراهللا بهم عـددالمقابر و ايـضاً        اند كه   اين همه فضول است و از آن استغنا دارند و اوشان تحت دعاي جالينوس             
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شناسم قوم كثير را كه به اين مرض مبتال شدند و به سبب قلت معرفت اطبا به تفرقـة ميـان                        گفته كه مي   جالينوس

اين هر دو نوع ذوسنطاريا هالك گرديدند و اكثر غلط واقع شد مر ايشان را به جهت آنكه با خون كبـدي گـاه خلـط                          

آيد و ايشان گمان كردند كه اين سحج امعا است پس واجب            خراشد و با براز خراطه برمي        را مي  باشد و امعا  مراري مي 

باشد مگـر بـه نـدرت        در كبدي درد نمي    آنكه يكيشد كه فرق ميان هر دو بيان نموده شود و اين از چند وجه باشد                

 در كبدي آنكه دومبا سحج باشد مريضي در نواحي جگر درد خفيف دريابد به خالف معوي كه با وجع شديد بود اگر            

آيد و چون دو سه روز برآيد باز بند شود تا آنكه مرتبة دوم در جگر جمع گردد به خلف معـوي                      خون اكثر با دوار مي    

 در كبدي بدن الغر گردد و به خـالف معـوي كـه در آن                آنكه سومكه استفراغ خون در آن متعمل به غيرسكون بود          

 در كبدي از اول تا آخـر خـون محـض يـا              آنكه چهارمن افراط كند و زمانه دراز گردد        هزال بدن نباشد مگر آنكه چو     

غسالي آيد و خراطه با وي نياميزد مگر چون افراط كند كه در آن هنگام سطح امعا بخراشد و خون با خراطه مختلط                       

ائي پس ريم مگر    شود به خالف معوي سحجي كه در وي اول مرار برآيد پس خراطه و جراده پس خون و اجسام غش                   

آيـد چنانچـه    وقتي كه دهن عروق از كثرت خون در ابتدا بگشايد خون خالص برآيد ليكن اين خون اندك اندك مي                  

 اسهال كبدي به غايـت بـدبو بـود بـه سـبب حـرارت و       آنكه پنجمگردد كه اين خون بواسير است     جهال را توهم مي   

باشد عالج اگـر ذوسـنطارياي كبـدي باشـد     معا بدبو نميرطوبت جگر به خالف معوي كه به سبب برودت و يبوست ا           

چند روز غذا ندهند تا وقتي كه مريض ضعيف نگردد و اسهال بند نكنند و فصد باسليق باريك بگشايند و خون اندك 

اندك بگيرند و دست و پا و پستان و خصيتين ببندند تا ميل ماده به جانب ديگر شود و بعد اماله قابضات مثل قرص                        

الدم گذشت بدهند و زرورد و صندل را در گالب            ا و غيره همراه شيرة خرفه و بارتنگ و مانند آنكه در بحث نفث             كهرب

اآلس مـساوي كوفتـه بـه         سائيده بر جگر ضماد سازند و ضماد گل سرخ صندلين گلنار لحيةالتيس گل ارمنـي حـب                

زهرمهرة خطائي يك ماشـه طباشـير دو        گالب سرشته نيز براي گرمي جگر و ذوسنطارياي كبدي مجرب است و اگر              

ماشه سوده در انوشداروي لؤلؤي نه ماشه سرشته با ورق طال يك عدد خورانيده آب برگ بارتنگ چهار تولـه شـربت                      

اآلس يك نيم توله بنوشانند و آب مذكور تا يك هفته بيفزايند و باز بكاهند و شام زهرمهرة بزي يك ماشه سوده                        حب
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اآلس    توله بليسانند و غذا دوغ و پالؤ و مرباي سيب دهند نافع بـود و اگـر طباشـير حـب                     در سرشير جغرات يك نيم    

گلنار فارسي كتيرا صمغ عربي تخم خرفه پوست سماق پوست بيرون پسته گل ارمنـي پوسـت بـيخ انجبـار صـندل                       

اآلس يا  ربت حبسفيد به گالب سوده كهرباي شمعي از هر يك نيم مثقال طراثيث شيرين دو درم كوفته بيخته با ش              

انجبار يا فؤاكه سرشته بخورند مقوي جگر و معده و مفيد اسـهال دمـوي اسـت و سـفوف طباشـير لؤلـؤي و شـربت                      

الدم درين باب مجرب اسـت و در          اآلس مركب و مفرح قابض هر واحد نافع اسهال دموي كبدي است و حب نفث                حب

دفع نكايت او بدانچه در امراض كبد مذكور شد بايد كرد           آن جا كه به سبب تفرق اتصال جگر باشد اول ازالة سبب و              

االخـوين و گـل ارمنـي و          و پس از آن اقراص قابض و ملحم معمول از نشاسته و طباشير و عـصارة لحيـةالتيس و دم                   

الدم كه در آن ريوند همچنـد يـك جـزو افـزوده باشـند در قـبض و                     ريوند و گلنار به آب بارتنگ بدهند و قرص نفث         

ر تمام دارد و آنچه از ضعف قوت مغيرة جگر باشد هر چه در ضعف جگر و اسهال غسالي مذكور شد به كـار                        التحام اث 

برند و اگر ذوسنطارياي معوي باشد فصد باسليق كنند اگر در خـون كثـرت بـود و قـوت اطاعـت كنـد و بعـد از آن                             

و رب بـه و سـيب و ريبـاس و           اآلس و شـربت انجبـار         قابضات چون قرص طباشير قابض و قرص كهربا و شربت حـب           

حصرم و امثال آن همراه ادوية مغريه مثل چهارتخم و صمغ عربي بريان و مانند آنكه در بحث زحير بيايـد بدهنـد و                        

گل ارمني نيم درم با يكي از اشربة مذكوره فائده تمام دارد و چون پوست انار و كزمازج و گل ارمني هر سه مـساوي                         

درم از آن بدهند در اين باب مجرب است و اگر در امعاي سفلي باشد حقنة حابس نيز                  كوفته بيخته حب سازند و دو       

به عمل آرند و گويند كه به عصارة برگ خرفه حقنه كردن مفيد و ضماد گچ بر همه شكم در يك ساعت حبس كند                        

 مثقال و شـربت      گفته كه چون در لعاب بهدانة بريان دو مثقال تخم ريحان و صندل سوده هر واحد يك                 علي حكيمو  

البواسير بود به تـدبيرش پردازنـد و كلـه            انجبار آميخته بخورند در حبس خون امعا به غايت نافع است و آنچه از ريح              

پايچه بز خوردن با نان تنك كه در آن ثريد كرده باشند تا يك ماه و حقنه كردن از آن به تجربه رسيده و پنير كهنه                          

 گزنگبين خوردن از مجربات است و كذلك آرد كنار و كذا نيم درم ملـح محـرق و                   شسته بريان نموده نيز نافع بود و      

اگر از عضو ديگر با بواسير آيد به عالجش مشغول شوند و آن جا كه خون منجمد گـردد آنچـه در امـراض معـده در                           
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خـشك كـرده    الـدم بـساط بـستاني          نافع اسـهال   ذكر ادوية يونانيه و هنديه    بحث جمودالدم مذكور شد به عمل آرند        

الثعلـب مطبـوخ      الراعي و كذا خوردن بـرگ عنـب         برشت پاشيده خوردن و كذا حقنة عصارة عصي        سائيده بر بيضة نيم   

مطيب به روغن بادام و كذا شرب بهمني و تعليق آن در پارچة پشمي سرخ بسته و كذا شرب پوست داخلـي كـه بـر        

خشخاش سياه يا سـماق بريـان يـا         و شرب   سويدي است   الدم مجرب هويدا      مغز بادام باشد هر واحد در قطعة اسهال       

مازو سوخته و در سركه براي محرور در شراب براي مبرود سرد كرده يا خوالن كه حضض هندي است يـا گلنـار يـا                         

عصارة لحيةالتيس يا بيخ آن يا بيخ عليق يا شاخ گوزن سوخته يا ثمر خام عوسج يا گشنيز بريان به آب بارتنـگ يـا                         

تاب يا مرجان خام و سوختة تنهـا        اآلس تر و خشك يا آب برگ آن يا دوغ گاؤ آهن             حماض بريان يا حب   عذبه يا تخم    

و با كهربا و آب بارتنگ يا جاورس بريان و اناردانه كوفته هر دو خـوب پختـه و نـيم درم صـمغ عربـي بريـان بـر آن             

يا اسـتخوان سـوخته يـا جفـت بلـوط يـا              سيب ترش به خمير گرفته بريان كرده يا مرواريد دو درم             و تناول پاشيده  

الماء يا پوست ملـج       هاي خرفه بدون برگ آن يا دارشيشعان يا خوخ          زرشك و گل ارمني يا بيخ شجر اسپغول يا شاخه         

يا ريباس يا طراثيث به قرظ و صمغ عربي و خلط توت شامي سرخ خام در طعام يا مسكة بز كه به وزن آب صـاف و                           

تش بجوشانند تا آب فاني گردد و مسكه صرف بماند و از آن نيم رطل عراقي بخورنـد يـا                    قطعة آهن گرم انداخته بر آ     

 پيه بز ماده و كذا شرب آن و يا عصارة بـرگ و              و حقنة آب لبالب سياه و آب بارتنگ هر دو سي درم به دو درم مغره               

 آن هـر واحـد قـاطع         زمـرد و كـذا عقيـق و شـرب          و تعليـق  در طبيخ طراثيث اگر تب نباشد       و جلوس   شاخ نرم بيد    

 سنگ جراحت از دو ماشه تا نيم توله با عرق بارتنگ و يا با ديگر ادوية مناسبه مثل طباشـير و                      ديگرالدم است     اسهال

 در قطـع اسـهال   ديگـر زهرمهره و صمغ عربي و گل ارمني و گيرو خوردن در اسهال دموي و بواسيري مجرب اسـت        

 چيني را كوفته به روغن گل چرب كرده نيم درم به آب ترش بخورنـد                خون و سحج امعا و قروح آن نافع است ريوند         

 به قول حكيم علي شيرة تخم خرفة بريان و غيربريـان و         ديگرو كذا زيرة سفيد بريان كوفته بيخته با جغرات خوردن           

 و دوغ   گل مختوم و گل ارمني و صمغ عربي و طراثيث و گلنار و آب بهي و آب انار و چارتخم و شيرة تخـم خيـارين                         

ترش و از ادوية مركبه شربت انجبار و قرص كهربا و قرص كافور و قرص طباشير قابض و ياقوتي بارد و خميرة بنفشه                       
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و سفوف قابض و معجون زحير و ترياق فاروق و معجون لبوب بارد و اطريفل مقل و سفوف به مقلياثا و معجون اتيس                

 ديگـر ر واحد براي اسهال دموي و غيردموي نـافع اسـت            و جوارش خوزي و جوارش جالينوس و معجون فنجنوش ه         

براي اسهال خوني از مجربات والد مرحوم است گلو طباشير پوست انار برابر كوفتـه بيختـه سـه ماشـه بـه آب سـرد                          

 صمغ عربي كتيرا طباشير سنگ جراحت هر واحد يك ماشه با رب به يا رب ريبـاس خـوردن نيـز نـافع                        ايضاًبخورند  

 بهر اسهال كبدي دموي و غيردموي و اسهال معوي دموي مجرب اسـت مـصطكي دانـة                  كه دوائياسهال خون است    

هيل گل ارمني گل مختوم هر واحد يك ماشه با خميرة ابريشم علويخاني نه ماشه ورق طال يك عـدد سرشـته و يـا                         

يـك عـدد آغـشته    االخوين لك مغسول كهربا گل ارمني هر يك ماشه در خميرة مرواريد نه ماشـه ورق طـال هـر           دم

بخورند و بااليش شيرة زرشك و باديان هر يك نه ماشه و انيسون چار ماشه و االيچي كالن چهـار عـدد و يـا شـيرة                           

اآلس يـا     بارتنگ و بيخ انجبار هر يك چهار ماشه لعاب ريشه خطمي و بهدانة بريان هر يك سـه ماشـه شـربت حـب                       

ر يك پنج توله عرق بارتنگ شش توله تخـم فرنجمـشك و   خشخاش يا انجبار سه توله گالب عرق كيوره بيدمشك ه       

اآلس و     سفوف يهودي يك ماشه تخم بارتنگ چهار ماشه شـيرة انجبـار و حـب               ايضاًبارتنگ هر يك سه ماشه بدهند       

بهدانة بريان هر يك سه ماشه تخم خشخاش و خرفه هر يك نه ماشه لعاب گاؤزبان چهار ماشه و ريشه خطمي سـه                       

اآلس سـه تولـه و يـا گـل ارمنـي و قبرسـي و                  يوره و عرق بيدمشك هر يك پنج توله شربت حب         ماشه در گالب و ك    

مختوم و نيشابوري هر يك يك ماشه و نوشداروي لؤلؤي علويخان نه ماشه ورق طال يك عـدد سرشـته اول بليـسند                       

 گـل سـرخ نـشاسته       الدم معمول است تخم خرفة بريان طباشير گل ارمني گلنار صمغ عربي              كه به جهت اسهال    ايضاً

االخوين شادنج مغسول هر واحد يك درم كندر افيون هر يك ربع درم كوفته بيخته به قدر                   اآلس بريان دم    بريان حب 

سه ماشه همراه شيرة خرفة بريان شش ماشه لعاب ريشة خطمي چهار ماشه شيرة تخم خيارين هفـت ماشـه لهـاب                      

الثعلب عرق گاؤزبان هر يك پنج توله عرق كيوره شربت به              عنب بهدانة بريان سه ماشه در عرق بارتنگ سه توله عرق         

شيرين هر واحد دو توله بارتنگ بريان تخم ريحان بريان هر يك سه ماشه پاشيده بنوشند و اگر سـرفه باشـد شـيرة                        

  عناب پنج دانه ريشه خطمي چهار ماشه جوشانيده صاف نموده شيرة تخم خرفـه شـيرة                ايضاًالسوس نيز افزايند      اصل



524 

 

 شيرة خرفة سياه    ايضاًكاهو هر يك شش ماشه شربت بنفشه دو توله داخل كرده بارتنگ شش ماشه پاشيده بنوشند                 

شش ماشه شيرة پوست بيخ انجبار چهار ماشه در عرق بارتنگ ده توله برآورده بارتنگ پنج ماشه پاشيده شـربت بـه                      

شود جوزالطيب و بسبابه هـر يـك سـه          و روز صحت مي    گويند كه از اين تدبير در د       ايضاًدو توله داخل كرده بنوشند      

ماشه اظفارالطيب دو ماشه در گالب و عرق كيوره و گاؤزبان هفت توله و عرق بهارنـارنج چهـار تولـه شـيرة بـرآورده                         

اآلس هر يك دو توله حل كرده تخم بارتنگ و شربتي هر يك چهار ماشـه خـورده                    شربت سيب واليتي و شربت حب     

تاب پاؤسير دهند و پيوسته اظفارالطيب و دانـة هيـل در               جدوار خطائي سه ماشه با دوغ گاؤ آهن        بنوشند و وقت شام   

چنين مصطكي و قاقلة كبار هر دو بريان هر يك نيم ماشه در تنبول پخته به جاي فوفـل نهـاده در                       دهن دارند و هم   

 مرغن به مسكة گاؤ و بـاالئي و مربـاي           چنين در شب و غذا پالؤ مرغ و پالؤ بنوماش          روزي چهار پنج بار بخورند و هم      

 براي اسهال كبدي كه در اول و آخر خون رقيق صرف آيد مجرب است زهرمهرة خطـائي                  ايضاًانناس و سيب بخورند     

يك ماشه طباشير دو ماشه سوده در انوشداروي لؤلؤي نه ماشه سرشته با ورق طال يك عدد پيچيده بخوراننـد و آب                      

اآلس يك نيم توله نوشانند و آب برگ مـذكور تـا يـك هفتـه افـزوده بـاز                      له شربت حب  برگ بارتنگ افشرده چهارتو   

بكاهند و شام زهرمهرة بزي يك ماشه سوده در باالي جغرات يك نيم توله بليـسانند غـذا و دوغ و لحـم بقـر و پـالؤ                

 و نوشيدن آب برگ     عديل است    حكيم عابد نوشته كه كندر به آب برنج در تشديد فوهات عروق بي             ايضاًمرباي سيب   

اروسة معصور و مروق در حبس خون از هر عضوي كه باشد مجرب است و چون ريوند چيني باريـك سـائيده در آب                        

بارتنگ و اندك شراب كهنه حل كرده حقنه كنند در اسهال دمـوي كـه از امعـاي سـفلي باشـد برءالـساعة اسـت و                           

 راوند انبرباريس تخم كاسني مـساوي گرفتـه در عـصارة            تر است  گويد كه خوردن اين اقراص او از آن قوي         جالينوس

الفـور كنـد و اربـاب سـحج چـون بـر ايـن                 زرشك يا آب بارتنگ قرص ساخته تا دو درم بخورند كه حبس خون فـي              

 به قول صاحب تكملة هندي نوشـيدن شـيرة بـرگ بانـسه              ديگرمداومت نمايند شفا يابند و به صحت تجربه پيوسته          

 مغز هستة انبه مغز هستة جامن مغـز  ايضاًافع است و شيرة برگ مغيالن بواسير را هم مفيدست       دوازده درم با نبات ن    

تخم كونچ برابر كوفته بيخته به آب شسته برنج سائهي به قدر قوت مريض بدهند كه اسهال خـون را مجـرب اسـت                        
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ال خـون كنـد و سـفوف         رال كتهة سفيد بيلگيري  هر سه برابر كوفته بيخته به قدر حاجت دادن حـبس اسـه                  ديگر

 نافع اقـسام    شربت جامن گشنيز كه در اسهال معوي رطوبي مذكور شد در اسهال دموي نيز مجرب اطباي هند است                 

اسهال دموي و معدي و زحير و بواسير و حابس قي و دافع تهوع است آب جامن پخته كبود شده در قدري گالب يـا         

ده شربت بسازند و در آخر قـوام اگـر بعـض اجزائـي قابـضه مثـل                  آب برآرند و به قدر چهارم آن قند سفيد داخل كر          

 كه ضعف جگـر و معـده را نـافع و در      سفوف طراثيث العمل گردد     طباشير و صندل سفيد به گالب سوده افزايند قوي        

اآلس گلنار فارسي كتيرا صمغ عربي تخـم خرفـه پوسـت سـماق پوسـت                  اسهال دموي به تجربه رسيده طباشير حب      

ل ارمني پوست بيخ انجبار صندل سفيد به گالب سوده كهرباي شمعي هر يـك نـيم مثقـال طراثيـث                     بيرون پسته گ  

اآلس يا شربت انجبار يا شربت به يا شربت فواكه سرشـته تنـاول نماينـد                  شيرين دو درم كوفته بيخته به شربت حب       

يري و حرارت جگر و تـب  نويسد كه اين سفوف به جهت خود در اسهال دموي بواس    حكيم علويخان مي   سفوف لؤلؤي 

و تهيج پاها و خفقان و نفخة مراق ترتيب دادم و منافع بسيار مشاهده نمودم مرواريد ناسـفته يـشب سـبز زهرمهـرة                       

خطائي هر واحد يك مثقال ورق طال عنبر اشهب هر يك يك نيم دانگ ورق نقره يك مثقال و يك نيم دانگ صندل                       

ه دانة هيل بريان گشنيز خشك بريان باديان بريان آملة منقي هليلة            سفيد ابريشم مقرض طباشير پوست بيرون پست      

سياه در روغن گاؤ بريان كرده هر يك يك نيم مثقال زرشك منقي سماق منقي اناردانه دارچيني مصطكي رومي هر                    

 جهت اسهال مراري دموي و جريان خون باسـور و طمـث             شادنج سفوفواحد يك مثقال كوفته بيخته سفوف سازند        

االخـوين شـادنج عدسـي        ور و هميشه معمول ريوند خطائي يك درم كهربا بسد دوغ سوخته هر يك دو درم دم                مسك

مغسول عصارة لحيةالتيس صمغ عربي بريان هر يك سه درم همه را باريـك كوفتـه تخـم بارتنـگ بريـان پـنج درم                         

االخـوين صـمغ عربـي اقاقيـا       دمتـر  در اين باب قـوي ديگر نوعآميخته سفوف سازند قدر خوراك يك درم تا دو درم  

طباشير گلنار بسد سرخ كهربا تخم حماض هر واحد يكجزو كوفته بيخته شادنج عدسي مغسول دو جـزو همـه را بـا                       

 خطمـي  سـفوف تخم باتنگ و كنوچه و اسپغول و تخم ريحان هر واحد يـك جـزو درسـت آميختـه سـفوف سـازند                        

خبازي نشاسته صمغ عربـي گـل ارمنـي مغـسول طباشـير             مستعمل در اسهال دموي و غيره تخم خطي سفيد تخم           
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 جهت اقسام اسهال و خـون و بواسـير و غيـر آن مجـرب نـشاستة                  مخترع سفوفمساوي كوفته بيخته سفوف سازند      

االخوين تخـم ريحـان       مرغ گلنار دم    بريان گل ارمني تخم گل صمغ عربي بريان فوفل شاخ گوزن سوخته پوست تخم             

 جفت بلوط گل سرخ بسباسه هر يك نيم ماشه پوست بيـرون پـسته عـود غرقـي طباشـير                     بريان بارتنگ زيرة بريان   

اآلس گشنيز خشك مغز بيل بيخ انجبار هر واحد يك ماشه كهربا اناردانة بريان مرواريد بسد شادنج هـر يـك دو                        حب

آلس يـك  ا  نافع ذوسنطارياي كبـدي و اسـهال دمـوي حـب    اآلس مركب شربت حبماشه كوفته بيخته سفوف سازند      

اوقيه صندل سوده سه درم بيخ انجبار گلنار خرنوب آمله و منقي تخم حماض گل سرخ هر يـك دو درم ادويـة نـيم                         

كوفته در آب بجوشانند و صاف كرده به رب به و رب انار شيرين هر يك بيست درم آب زرشـك ده درم گـالب يـك                           

اآلس دو مثقال پوست بيخ انجبار گلنـار گـل            قال حب  به نسخة شفائي آملة مقشر يك مث       ديگر نوعپياله به قوام آرند     

سرخ تخم حماض بري هر يك دو درم آب به شيرين گالب از هر يك بيست مثقال شـربت صـندل سـي مثقـال بـه                           

 نافع جهت اسهال دموي و ضعف معده آب بـه شـيرين سـي مثقـال گلنـار عذبـه                     شربتدستور معهود شربت سازند     

هر يك يك مثقال گالب قند هر يك بيست مثقال به طريق مقرر شربت سـازند                اآلس    كزمازج آمله صندل سفيد حب    

قرص كهربا كه جهت اسهال خون و نزف دم جميع اعضا مجرب است زعفران مصطكي نشاسته طباشـير لـك منقـي          

بزرالبنج هر يك يك درم گلنار سك ودع محرق هر يك سه درم چلغوزه گشنيز بريان صمغ عربي بريان گـل ارمنـي                       

مرغ سوخته شاخ گاؤ كوهي سوخته تخم حماض بسد تخم خرفه كهربا هـر يـك پـنج درم شـربتي يـك                         تخمپوست  

 مجـرب و نـافع از برائـي قطـع           شادنج قرصالدم و با شربت خشخاش جهت قروح امعا           مثقال به آب به به جهت نفث      

فه شادنج عدسـي مغـسول      هاي دموي و دق و سل و سر         سيالن خون از اعضاي باطني و اسهال مراري و ذوباني و تب           

تخم خرفه مقشر گشنيز خشك تخم خشخاش سفيد طباشير گل سرخ گل ارمني مغسول طين رومي هر يـك پـنج                     

مثقال كوفته بيخته به لعاب اسپغول سرشته اقراص سازند شربتي يك مثقال با شيرة تخم خرفة مقشر قرص طباشير         

زدارد و سحج و سرفة رطوبي و بواسير را به غايت مجـرب             قابض كه اسهال دموي و صفراوي و نزف دم از هر موضع با            

االخوين هـر يـك دو درم آرد كنـار خرنـوب نبطـي گـل                  است زعفران افيون هر يك يك درم مازو تخم حماض و دم           
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ارمني بيخ انجبار تخم مورد هر يك سه درم طباشير نشاسته صمغ عربي كتيرا گلنار گل سرخ شاخ گوزن سوخته هر 

 جهـت اسـهال     خشخاش قرصآب بارتنگ قرص سازند شربتي يك مثقال به ادوية موافقه هر مرض             يك پنج درم به     

دموي و صفراوي و سحج و بواسير و رفع عفونت و تسكين حرارت و اوجاع امعا مجرب است زعفران نيم حبـه كـافور                        

 عربـي   االخوين سه حبه مصطكي دو خرنوبه پوست خشخاش گـل مختـوم گـل ارمنـي طباشـير صـمغ                     يك حبه دم  

 كه خون رفتن بازدارد و سليخه گل ارمني صمغ عربي           گلنار قرصنشاسته هر يك ربع مثقال جمله يك شربت است          

 ديگـر  نـوع هر يك چهار درم گل سرخ گلنار اقاقيا يك سه درم كتيرا دو درم كوفته بيخته به آب گلنار قرص سازند                      

ره معمول است گلنار زرد و تخم حماض هـر يـك سـه              الدم از هر عضوي كه باشد هموا        كه براي اسهال دموي و نزف     

درم پوست سماق اقاقيا مازو سبز عصارة لحيةالتيس كندر هر واحد يك درم كوفته بيخته قرص سازند به آب شربت                    

اآلس بريـان تخـم        كه جهت اسهاالت دموي مجرب اسـت حـب         ديگر قرصاآلس    مورد شربت يك درم به شربت حب      

ن پوست بيخ انجبار هر يك يك توله طباشير كهربا تخم حماض بريـان كتيـرا صـمغ                  خرفة بريان گشنيز خشك بريا    

عربي صندلين نشاستة برشته پوست خشخاش بريان اناردانة بريان هر يك نيم توله كوفتـه بيختـه بـه لعـاب بهدانـه          

اسهال دموي كتيرا    نافع   ايضاًها سازند و به شيرة تخم خرفه و شيرة گشنيز بريان شربت به داخل كرده بخورند                   قرص

طباشير نشاستة بريان صمغ عربي بريان هر يك دو درم گل سرخ تخم حامض هر يـك پـنج درم پوسـت خـشخاش                        

 كـه  ايـضاً اآلس گلنار صندل سفيد سوده اقاقيا كهربا هر يك سه درم اقراص سـازند شـربت حـسب مـزاج                    بريان حب 

يخ انجبار گلنار پوست سماق هر يك سه جـزو گـل            االخوين ب   حابس اسهال دموي و صفراوي و خون بواسير است دم         

ارمني طباشير نشاسته صمغ عربي پوست خشخاش هر واحد دو جزو كافور نيم جزو به دسـتور قـرص سـاخته پـنج                       

بلـوط تخـم     الدم و اسهال ذوباني مجرب است گل سرخ گل ارمني طباشير شاه              كه جهت نزف   گل قرصماشه بخورند   

 انجبـذار كـه     قرصها سازند   طان سوخته جمله برابر كوفته بيخته به آب به قرص         حماض مقشر صمغ عربي بريان سر     

الدم را نافع است پوست بيخ انجبار چهـار درم گـل سـرخ و صـمغ عربـي كهربـاي                      اسهال دموي و افراط حيض و قي      

و درم  السوس از هر يك د      شمعي تخم خرفه از هر يك سه درم گلنار نشاستة گل ارمني بسد سرخ طباشير سفيد رب                
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 كه اسهال دم و خون بواسير و جز آن قطـع  الدم قاطع قرصاقاقيا يك نيم درم كوفته بيخته به آب مورد قرص سازند  

كند اخم بارتنگ طباشير گل قبرسي گل مختوم هر يك يك درم كندر سپيد كهرباي شمعي صـدف سـوخته بـسد                      

درم عصارة لحيةالتيس سه درم باريك بسايند سرخ حجرالدم يعني شادنه مرواريد ناسفته هر يك دو درم حضض نيم 

اآلس يا ريباس يا به يا سيب بسرشند و اقراص سازند و در سايه خشك نمايند و قدر حاجت بـا يكـي        و با شربت حب   

فرمايد دانستي كه اين از بدن و از جگر و از معـده و              الدم مي    شيخ در عالج اسهال    اكابر اقوالاز اشربة مذكوره بدهند     

باشد و عالمات آن نيز معلوم كردي و آنچه از آن صديدي يا دردي يـا غـسالي بـود                      ليا و سفلي و از مقعد مي      امعاي ع 

عالجش از جهت كبد و اصالح مزاج آن و تفتيح سدد آن است و تدبير مقدم در عالج اين مراعات حال بدن در امتال                        

كه از بدن يا كبد است و قوت ساقط نـشده باشـد             و مراعات اسباب موجبة او است پس آنچه با وجع نباشد و دريابند              

حبس او نكنند و اگر خوف بود كه سيالن او مورث سحج يا ضعف خواهد شد فصد بگـشايند و اخـراج خـون از ضـد                           

جهت حركت او كنند بعده ادوية قابض حابس خون استعمال نمايند و آنچه از شكافتن عروق روده حادث شود گاهي       

پس بايد كه اعتنا به سوي حبس او و امالة او به طرف ضد جهت مصروف دارنـد اگـر در                     به سحج عاجل مؤدي گردد      

تر است براي آنكه از امعاي عليا و قريـب او           جا امتال شديدتر و بيشتر باشد و بدانند كه مشروبات از حابسات موافق            آن

تر آن اسـت  ميان اين هر دو باشد صواب   ها اوفق است از بهر آنچه از امعاي سفلي بود و آنچه               و مافوق او باشد و حقنه     

انـد السـيما   كه ميان هر دو عالج جمع كنند و جميع ادوية باردة قابضه و مغرية مذكوره در بحث اسهال حابس خون              

االخوين و كهربا و بسدآميزند به طريق شرب و حقنه به عمـل               چون در آن شب يماني و شادنج مثل غبار سوده و دم           

به مخدرات آيد و گاهي حاجت به سوي تقويت آنها افتد بدانچه بـا وجـود قـبض در آن قـوت                      آورند و گاهي احتياج     

باشد و در جمله مشروبات اقراص گلنار را قوت قوي است و قرص تخم حامض و قرص شادنج را به دسـتور و عـصارة                         

ن در آن ادوية مذكوره  بارتنگ و عصارة برگ اسپغول و عصارة لحيةالتيس را در اين ابواب منفعت است و خصوصاً چو                

 بگيرند سيب و به و گل سرخ خشك هر واحد نيم رطل و در پنج رطـل آب                   ايضاًو اقراص مذكورة سابق داخل كنند       

بجوشانند تا يك نيم رطل بماند بعده صاف كرده مثل او بر آن روغن گل انداخته در آوند مضاعف بپزند تـا آب فـاني                         
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هاي حوابس از عصارات مذكوره و از آبي كه           وبات استعمال نمايند و اما حقنه     گردد و روغن بماند و اين روغن در مشر        

قوابض معروفه جوشانيده و بر آن از آنچه طبخ در آن كرده باشند پاشيده به عمل آرند دسومت آنها از پيه گردة بز و                        

 و از آنها سـليم معتـدل        ها خواهيم كرد  از روغن گل خالص عمده سازند و در قرابادين و ايضاً در بحث سحج ذكر آن               

كنيم و ايـن حقنـه جيدسـت و از          كه در آن ادويه و اقراص حاده نباشد اختيار نمايند و بعض آنها در اين جا وارد مي                 

تأليفات ما است بگيرند پوست انار و بارتنگ و خرنوب شوك و پوست كنار و پوست برنج هر واحـد هـشت درم مـازو                         

الراعـي    ك چهار درم و بر آن يك من صغير آب اندازند و اگـر ايـن آب از عـصي                   خام و دو عدد گلنار و گل سرخ هر ي         

االخوين و    باشد بهتر بود پس به آتش ماليم بجوشانند تا قريب ثلث او باقي ماند و صاف كرده شب يماني نيم درم دم                     

رمني هر واحـد يـك      اقاقيا و شادنج و گلنار عصارة لحيةالتيس و صمغ بريان و سفيداب قلعي و صدف سوخته و گل ا                  

درم و روغن گل شش درم پيه گردة شش درم افزايند و هر كه فوايد افيون از دانگ تا يك و نيم دانگ در آن داخـل                           

كنند و بدان حقنه كنند و اگر غرض از حقنه اسهال خون باشد حاجت به تغليظ آن به مغريات از برنج و جـاورس و                         

 يا تدبير هر دو باشد احتياج به سوي آن افتد و بايد كه جهد كننـد تـا                   مانند آن نيفتد و اگر غرض بدان تدبير سحج        

در حقنة ريح داخل نشود و از شيافات قويه در اين باب اين است كه بگيرند اقاقيا و صمغ عربي و بررالبنج و افيون و                         

ها سازند و آنچـه از        سفيداب قلعي و گل ارمني و كهربا و مازو خام مساوي سائيده به دواي مطبوخ گرم آميخته بلوط                 

مقعد باشد از استعمال اين ادويه كفايت كند بگيرند مرداسنگ و گلنـار و سـفيداب قلعـي و صـدف سـوخته و بعـد                          

شستن و پاك كردن موضع بر آن استعمال كنند و چون اين همه تدابير به كار برند و مرض را فائده نشود و از بستن                  

 نشاندن مريض به آب سرد در گرما و به هوا در سرما و نوشانيدن آب سرد    ها از بغل و محكم و ماليدن اطراف و         دست

و ريختن عصارات بارد سرد كرده بر شكم و اشربة حابسه مثل رب حصرم و رب ريباس و مانند آن بر برف سرد كرده                        

 سـبب    گويد كه عالج ذوسنطارياي كبدي مشكل است و كمتر از آن سالم مانـد و ايـن بـه                   صاحب كامل چاره نباشد   

قلت معرفت اكثر اطبا بود به ضعف جگر و به سببي كه از آن ضعف كبد حادث شده باشد چنانچه در قول جالينوس                       

است كه اكثر ذوسنطارياي كبدي حادث از ضعف كبد را به سبب بروز خراطه از انسباب خلـط حـار بـه سـوي امعـا                          
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گرداننـد  گذارند و مريض را هالك مي      را مهمل مي   پردازند و عالج كبد   جهال اطبا قرحة امعا پنداشته به عالجش مي       

لهذا طبيب را بايد كه در دالئل دال بر امراض جگر نظر باالستقصا نمايد و چون بر وي معلوم شود قصد معالجة كبـد                   

نمايد به چيزهاي مقوي آن و مزيل سوءمزاج از آنكه در عالجات سوءمزاج و جگر و ضعف آن ذكر كرديم و بعد از آن                        

ه حابس خون و مزيل آفت حادث از آن باشد اخذ نمايد مثل سفوفي كه در آن زرشك و لك مغسول و ريوند و                        بدانچ

گل مختوم و گل قبرسي و طباشير و مانند آن افتد و قرص طباشير قابض در اين باب نافع است و اين سـفوف نفـع                          

رم فوه طباشير صـندل سـفيد       بين دارد گل سرخ شش درم زرشك چهار درم لك مغسول تخم حماض هر يك سه د                

نشاسته صمغ عربي زعفران هر واحد دو درم ريوند چيني يك نيم درم همه را باريك سائيده از يك مثقال تا دو درم                       

تاب بخورند و اگر بگيرند قرص كهربا و قرص طباشير هر يـك نـيم مثقـال و بـه رب سـيب                 تاب يا سنگ    با رائب آهن  

ب خرفه يا به آب زرشك يا به رب ريباس بخورند نافع بود و كذلك سائر ادوية نافع               دار يا به آب انار و قدري آ         چاشني

الدم چون به ادوية نافع سوءمزاج حار كبد و ضعف آن مخلوط سازند ذوسنطارياي كبدي را نفع بخشد و تضميد                      نفث

 صـندلين هـر واحـد       جگر به اضمدة مقوية آن و به اضمدة حابسة دم نمايند مثل اين ضماد كه جامع هر دو امرست                  

چهار درم گل سرخ شش درم سماق گلنار هر واحد سه دم گل قبرسي عصارة لحيـةالتيس هـر واحـد دو درم همـه                         

الراعي و آب برگ گل سرخ و آب شاخ انگور سرشته بر خرقة كتـان                 ادويه را باريك سائيده به آب بارتنگ و آب عصي         

صاحب ه بر كبد گذارند و چون خشك و گرم گردد تبديل نمايند         ماليده بر جگر ضماد كنند و يا پارچه در آن تر كرد           

الدم گاهي عقب اسهال مفرط به سبب قوت ماسكه يا به سبب ادوية سميه حادث شود و آنچه                    گويد كه اسهال  حاوي  

از شكافتن رگ يا گشادن آن باشد عالجش اين است كه هر صباح اسپغول و تخم ريحان و بارتنگ بريان هـر واحـد                        

ها درست آميخته به روغن بـادام يـا بـه            ال صمغ عربي بريان سه مثقال بگيرند و صمغ عربي را سوده با تخم             يك مثق 

روغن گل چرب كنند و در گالب مبلول كرده بلع نمايند و غذا مزورة جاورس مقشر و مغز بادام مقشر هـر دو بريـان                         

رص طباشير ممسك يك مثقال و از سفوف نشاسته         كرده و ماكيان يا تيهو دهند و يا از قرص كهربا يك مثقال و از ق               

 گويد كه اين سفوف نافع ذوسنطارياي كبدي است         خجنديپنج مثقال مبلول به گالب و لمتوت به روغن گل بدهند            
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گل سرخ شش درم زرشك چهار درم لك مغسول سه درم نشاسته صمغ عربي هر يك چهـار درم زعفـران دو دانـگ                  

 در سفوف به قول صاحب كامل گذشت بدهند و نسخة ضـماد همـان اسـت كـه در                    همه را سائيده و به دستوري كه      

قول مذكور مسطور شد و در اسهال دموي معوي اول قصد به سبب فاعل علت نمايند و اگـر مـانعي نباشـد و خـون                          

 رب  الطـين بـه     غالب بود فصد فائده كند بعد ادوية مغريه و ملحمه و مسكنة وجع و لذع استعمال نمايند مثل سفوف                  

ها نافع بود خصوصاً گل مختـوم و از آنچـه نفـع بـدان                 به و رب سيب يا رب حصرم يا رب انار يا رب آس و آن را گل                

االخوين و صمغ عربي و نشاسته و اقاقيا و عصارة لحيةالتيس و طباشير و كهربـا و گلنارسـت و گوينـد كـه                          نمايد دم 

هار درم صمغ تنها به آب سرد بخورند و كذا به زرورد و بـه آب                آنچه در ابتدا اين را نافع است اين است كه به قدر چ            

بلوط تخم مويز مساوي كوفته بيخته پنج درم با يكي از ربوب مذكوره بدهند                بارتنگ و اين سفوف بلوط نافع بود شاه       

 اآلس خرنوب اناردانة ترش هر يك نيم جزو صمغ عربي گلنار هر يك              و اين سفوف مفيد است سماق يك جزو و حب         

نويسند كه عالمت اسهال خون كه از جگر آيـد           مي ايالقي و   جرجانيربع جزو سائيده پنج درم به رب مذكوره بدهند          

آن است كه در شكم و امعا هيچ درد و آفت نباشد و عالمات ضعف ماسكه و سوءمزاج آن ظاهر بود و اسهال يك روز                         

خلط غليظ مثل دردي شراب در اسهال برآيد و عالجـش           تا دو روز بند شود و باز عود كند و هرگاه مرض زياده شود               

الطين نافع بود گـل ارمنـي طباشـير صـمغ             اين است كه گل ارمني و گل مختوم و گل قبرسي بايد داد و اين سفوف               

االخوين كند هر يك دو نيم درم شربتي سه درم با شربت مورد و اين قرص                  اآلس هر يك ده درم دم       عربي بريان حب  

سهال خون را كه با تب بود سودمند باشد طباشير چهار درم گل سرخ پنج درم تخم حـامض هفـت                     طباشير صاحب ا  

اآلس ده درم نشاستة بريان هفت درم شـربتي   درم گل ارمني گل رومي بلوط صمغ عربي بريان هر يك پنج درم حب        

 و گمان شود كه خلـط       مثقال به رب به و گاه باشد كه اسهال كبدي دموي مثل دردي شراب بود و متعفن و كفناك                  

سوداوي است و خالف آن باشد و اين نوع اسهال مردم محروم محرور الغر را افتد به سبب حرارت شـديد و تـشنگي                        

كه در سفرها و غير آن كشيده باشند و جگر بدان سبب گرم شود و خشكي غالب گردد و خون غليظ و محترق شود                        

ار و شربت خشخاش و ماءالشعير سرد كرده و مانند آن بايد كـرد و               و عالجش به تدابير مبرد و نوشيدن آب يخ بر نه          
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گاه باشد كه سبب اسهال خون امتالي همه بدن باشد و عالمات امتال ظاهر بود و عالجش اين اسـت كـه اول فـصد                         

تر كنند و اسهال به تدريج بند كنند و آب بارتنگ و برگ خرفه دهنـد و هـر كـه را بـه                        اكحل گشايند و طعام خفيف    

اسهال يا به قي يا از جراحتي يا از بواسير و جز آن استفراغ خون بسيار شود طبـع او نـرم گـردد و بهـر آنكـه جگـر                               

 اگر سبب ذوسنطاريا گشادن رگي بود كه به قوت          و ايضاً ضعيف شود و حرارت عزيزي قلت پذيرد و طعام عضم نشود            

ر ضعيف گردد حبس او نمايند و در اكثـر خودبخـود   طبيعت بگشايد و خون آمدن گيرد آن را بند نكنند و چون بيما         

العالج خالص يابد و حبس او به قرص كهربـا و قـرص گلنـار كـه در      بازايستد و صاحب او بدان سبب از امراض صعب   

الدم گذشت و قرص بسد و به ادويه و حبوب كه بهر جنس خون مذكور شد بايد كرد و آنچه غـرض باشـد از                             باب قي 

ند و به اين تدبيرها اضافه كنند و اگر سبب گشادن رگ و اسهال خون رطـوبتي باشـد كـه سـر                       باب مسطور اخذ كن   

 گويـد كـه     سـعيد ها را مسترخي و ضعيف كند به ترياق كبير و فلونياي رومي و فارسي و سنجرينبا عالج كننـد                    رگ

عدت كند خصوصاً اگر    عالج ذوسنطارياي كبدي به منع مريض از غذا در ابتداي حدوث مرض چند روز اگر قوت مسا                

تابع اسهال تب باشد بايد كرد پس اگر به سبب موجب مرض و مزاج حار باشد و دليل او التهاب و عطش اسـت بايـد                 

كه معالجة آن به نوشانيدن ماءالشعير يا گل ارمني و طباشير كنند و قرص طباشير و قرص كهربا به رب به دهنـد و                        

گر از صندلين و گل سرخ و گل ارمني و سماق و عصارة بارتنگ و گالب و                 عنايت به تقويت جگر نمايند به تضميد ج       

مريض را آب زرشك به سكنجبين سفرجلي سرد كرده و شيرة تخم خرفه به رب سيب دهند و چون تب ساكن شود                      

دد غذاي مريض به نان مبلول در آب انار ميخوش سازند و امرود و به و زعرور بدهند و اگر اسهال خون كبدي تابع س                       

عروق كبد باشد و دليل او استفراغ خون غليظ عكر سوداوي است به سبب طول زمان احتراق يا احتقان فضول بايـد                      

كه عالج سدد به ادوية محلله نمايند و از استعمال ادوية قابضه منع كنند بهر آنكه از تفتيح سدد منع كننـد عفونـت                   

ث شود و دليل او تب و تشنگي و ثقل و تلهب شديد است جرم كبد گردد و گاهي اسهال دموي كبد از ورم جگر حاد

 گويـد كـه قطـع ايـن         خضربن علي و عالجش به استعمال مبردات بود و اين هر دو نوع در امراض كبدي مذكور شد                 

تر از ضـرر دفـع      اسهال كه از امتال يا دفع طبيعت باشد جائز نيست مگر آنكه ضعف محسوس شود و ضرر ضعف قوي                  
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ون كثرت و در قوت احتمال دريابند فصد كنند بعده ربوب قابض مثل رب ريباس و غير آنكه مذكور                   باشد و اگر در خ    

الدم و اشربه و ادوية قابضه در باب اسهال مسطور شده حسب حـال از آن اسـتعمال                    شد بدهند و ادوية قاطع در نزف      

 نموده بگيرند شربت انجبار دو اوقيـه و         نمايند و اين تدبير جيد استاد من براي اسهال دموي و نزف افواه عروق قلمي              

در آن نيم درم قرص كهربا و يك درم معجون جفت برهم زده بخورند و تنطيل موضع به آب پوست خـشخاش و يـا                         

هـاي  آب شاخ انگور و يا آب قرظ و يا آب خطمي نمايند و يا زرورد و به اقماع او و پوست خشخاش و گلنار و شـاخه                          

بگيرند معجون جفت و پوست خشخاش  و ايضاً   نطول بدان نمايند و به عجلت نشف كنند         انگور و خطمي مقشر پخته      

 بگيرند دارشيشعان و قرص كهربا و سـائيده در شـربت انجبـار آميزنـد و يـا                   و ايضاً سوده و در شربت بارتنگ آميزند       

 امالي استادي است بـراي ايـن        االخوين و در شربت انجبار آميخته بليسانند و اين لعوق نيز از             بگيرند و خرنوبه از دم    

االخوين مساوي كوفته بيخته در گلقند شـكري آميختـه اسـتعمال              مرض صندل مقاصري و طباشير و مصطكي و دم        

نمايند و سندروس حبس خون و اسهال مزمن كند و استاد من گفته كه چون با اسـهال خـون قـبض طبيعـت بـود                          

طبيعت به ازالق كند و آن مثل اين مطبوخ است خطمي مقشر و             احتياج افتد به چيزي كه قطع خون نمايد و تليين           

تخم كاهو و تخم خيار كوفته و تخم كاسني كوفته هر واحد سه درم پوست بيخ انجبار يك درم عناب سپـستان هـر                        

واحد يك وقيه مويز منقي پنج درم جوشانيده صاف كرده شيرخشت ده درم داخل كرده بـاز صـاف نمـوده شـكر دو                        

 بنوشند و از ترنجبين احتراز نمايند كه آن مدر خون است و اغذيه براي اسـهال دمـوي اغذيـة اسـهال                       وقيه آميخته 

ها در اين باب است و هر مبرز مجفف مثـل نـان كـه آرد آن در سـركه سرشـته مائـل بـه                          حارست و سماق عماد آن    

ي غيرموذي از سماق و اناردانه فطيري ساخته باشند و مثل عدس مطبوخ كه دو آب او به تبديل كرده باشد و به ترش

ترش كرده باشند يا بدون ترشي بدهند و مثل نانخورش معمول از مويز مائل حموضت و عفونـت مـع تخـم اناردانـة                        

كوفته همراه كعك مجفف در تنور دهند و اين تركيب ماءالشعير نافع اسهال دموي خصوصاً كبدي است كـشك جـو                     

خشك و اناردانه و خرنوب نبطي بپزند و در آن صرة طباشير و عصارة زرشك و                بريان كرده جريش نمايند و به انجبار        

اندكي ريوند همه نيم كوفته اندازند و كبك و دراج و تيهو و ماننـد آن در مـزورات تـرش مثـل زرشـك و اناردانـه و                             
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 بريان كـرده در     سماق پخته بر شورباي آن هنگام عدم تب اقتصار نمايند و نان در آب غوره تر كرده خشك نمايند و                   

شير يا ماست كه به آهن يا سنگ داغ كرده باشند تا مائيت او نشف گردد ثريد كرده بخورند و همـه لحـوم سـحج و                           

الدم را ردي است و اگر از آن چاره نباشد لحوم طيور خفيفه بعد جوش كردن و ريختن آب آن بدهند و اكـارع     اسهال

 است والسيما چون به سر كه بپزند و لحم برة مخلل يـا لحـم ماكيـان يـا                    تر از لحوم براي ايشان    و بطون و امعا صالح    

لحم ميش به دستور و گشنيز در آن زياده كنند و كبك بريان به آب سماق تسقيه داده خوب است و اما عند حرارت  

نكه مزاج و سخونت خون چيزي از گوشت مضرتر نيست و در آن هنگام به ربوب مثل رب ليمو و رب حماض و غير آ                       

مذكور شد انتفاع عظيم يابند و بر آنها و بر ماءالشعير مذكور و مزورات متخذ از سماق و اناردانه و مانند آن نافع بـود                         

 گويد كـه سـبب سـحج خـالي          طبريو از شير و اشياي فاسده و از هر مالح و حريف مثل ثوم و پياز اجتناب نمايند                   

ه جريان او از عروق مقعد بود يا از افواه عروق امعا يا جريان او از جگر      نيست از آنكه دمي باشد و دم خالي نبود از آنك          

باشد پس آنچه از افواه عروق امعا بود يا به حدت خون يا به سبب كثرت آن باشد و آنچه از كبد جاري گردد و يـا از                            

بب اجتمـاع چيـزي   ضعف كبد و يا به سبب كثرت اجتماع خون در آن باشد و ضعف كبد يا از ورم آن باشد يا به سـ                      

انـد و ايـن بـدن را         گويند و بعض ادائل سحج غيرحقيقي ناميـده        كه در آن جمع شود و اين همه انواع را سحج دمي           

ضعيف و الغر كند و بگذارد و حس عضو ببرد و بالجمله هر خون كه از جگر يا افـواه عـروق جـاري شـود و در امعـا                              

دمي نامند و هر گاه امعا بخراشد يـا قرحـه كنـد و خـون از آن                  سحج و قرحه نباشد آن را سحج غيرحقيقي و سحج           

جاري باشد يا نه آن را سحج حقيقي نامند پس اگر جريان خون از افواه عروق مقعد باشد آن را تصدع عـرق گوينـد                         

مادامي كه خون تخين بود و چيزي از ريم و خراطه و قطع لحم به آن مختلط نگردد و اگـر خـون را چيـزي از ايـن                             

وط گردد آن را سحج مقعد گويند و عالجش اين است كه نظر كنند اگر قارورة حار و نـبض سـريع متـواتر و در                          مخل

بدن فضول و قوت صالح بود در فصد كردن باك نيست و اين همان نوع است كه اريباسوس فصد اين ملك با وجـود                        

نند و غذا مزورات زيرباج و امثال آن سازند سحج نموده بود و ارادة سحج مقعد كرد بعد از آن لزوم شرب ماءالشعير ك     

اگر طبع قبض باشد و اگر نرم بود غذا سماقيه يا رمانيه و مانند آن دهند و چون قاروره بـه اعتـدال آيـد و سـرعت و                   
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تواتر نبض ساكن شود اين شافه بردارند بگيرند سفيداب قلعي كه شسته خشك سازند دو ثلث درم انزروت سفيد دو                    

وين نيم درم اقاقيا نيم درم و همه را سائيده صاف كرده و موم روغن از روغن گل ساخته خوب مخلـوط                      االخ  دانگ دم 

سازند پس آنچه از اين دوا غليظه باشد و از آن شياف ساخته در روز بردارند و در شب پنبه در آنچه از دواي مـذكور                          

 داده و در آن پنبـه آلـوده و ميـل داخـل كـرده                رقيق باشد آلوده در مقعد دارند و در بعض اوقات روغن گل را تغيير             

شود به موضع سحج و تكميد حوالي مقعد به روغن گل مفرد كنند و هر گاه قاروره به اصالح آيد و گرمي او زائل                          مي

گردد و تب نباشد خوردن كبك و تيهو يا چوزة مرغ و گوشت بره مضائقه ندارند سـيما چـون خـوف ضـعف باشـد و                           

 نظر كنند اگر طبيعت نرم باشد به قبض پردازند و در عالج او احتمال اين شافه زياده كننـد                    چون زحير مضاف گردد   

االخوين مرمكي زعفران حضض دقاق كندر هر واحد نيم درم افيون مصري دو ثلث                گلنار اقاقيا عصارة لحيةالتيس دم    

هم مذكوره آلوده بردارند و تكميد      درم كوفته بيخته به آب برگ بارتنگ سرشته شياف سازند و در اجزاي رقيق از مر               

مقعد به روغن گل ترك ننمايند و غذا به حسب حرارت قاروره دهند اگر استرخاي شرج مضاف اين علت گـردد و در                       

معالجة اين زياده كنند بگيرند برگ آس پوست انار جفت بلوط خرنوب نبطي هر واحد يك كف و همـه را در آفتابـه                        

 استنجا كنند و به تكميد تقويت آن كنند كه اين رد شرج و تقويت آن نمايد و اما نـوع                     بپزند تا مهرا شود و بدان آب      

جريان خون كه از افواه عروق امعا باشد خالي نيست از آنكه آن خون از عروق امعاي واسع باشد يـا از عـروق امعـاي                          

رآيد بعده براز به غير خون نازل شود        دقاق پس اگر از امعاي واسعه بود خون با براز يا قبل آن يا براز مركب با خون ب                  

الشعير نمايند اگر طبع معتـدل  و در اين صورت اگر شرائط مذكوره موجود باشد در فصد باك نيست و لزوم شرب ماء    

بود و اگر قبض طبيعت باشد با ماءالشعير جالب يا شربت بنفشه ضم كنند و اگر طبيعت نرم باشـد غـذا سـماقيه يـا         

پوست جو بريان دهند و قدري روغن گل خالص داخل نمايند و اگر تـب نباشـد و يـا سـاكن                   حريرة جاورس بريان و     

شود به حريرة نان خشك يا پيه بز غذا سازند و بعد از آن اگر متحمل باشد غذا به سـماقيه بـه كبـك يـا شـفنين و                              

كه اخالط خارج شوند بعده     مانند آن دهند و اگر خون از امعاي عليا مثل قولون يا اعور حاري بود عالمتش اين است                   

خون به زمانة اندك برآيد و رقيق و بدون كف و به تقطير بعد براز آيد و نزد سره و زير آن وجع محسوس شود پـس                           
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اگر قوت قوي باشد و مانعي نبود فصد اكحل يا باسليق كنند و بعده اگر قـارورة سـرخ حـاد باشـد غـذا ماءالـشعير و                            

يه و مانند آن بدهند و اگر طبيعت نرم بود و تب شديد و تـشنگي و لهيـب نباشـد                     مزورات قابضه مثل سماقيه و رمان     

لحم بره به اين نوع مبرز سازند بگيرند خرنوب نبطي و مازو سبز و در سركه تند يك شبانه روز تر كرده صاف كـرده                         

 روز در وي تـر     و اندك كرد يا نانخواه و گشنيز خشك و زيره و صعتر در آن سركه داخل كـرده گوشـت يـك شـبانه                       

كرده برآرند و سركه از آن نشف كرده بريان نموده بخورند و از آن كثرت نكنند و اشـربة قابـضه مثـل رب بـه و رب                            

حصرم و رب ريباس و مانند آن اين انواع دموي را از هر موضعي كه خون جاري شود نافع است و هرگاه در اين انواع                         

عير در حالت قبض طبع و آب پوست جو به صورت نرمـي آن و بهـر    عطش و لهيب و تب حادث شود نوشيدن ماءالش        

واحد از آن به حسب وجوب صورت مرض اضافه كنند و اگر خون از امعاي دقاق مثل ذات تالقيف يـا صـائم و بـواب                          

جاري گردد عالمتش آنكه براز برآيد و بعد گذشتن ساعتي يا دو ساعت خون به قرقـره و ريـاح نـازل شـود و خـون                           

 رقيق باشد و درد نزد ناف يا اندك باالي او محسوس شود و اين خون به براز البته نياميزند و بهر آنكه بعـد                         كفناك و 

شود عالج اين نوع نيز فصد و شرب ماءالشعير يا پوست آن به حسب شرايط مذكور اسـت و                   نزول همه براز جاري مي    

كنند و اين جميع ربوب را در انـواع           نچه اهل حران مي   از اشربة قابضه كثرت نمايند و يا اين اشربه را جمع كنند چنا            

گيرند رب ريباس و رب حصرم و رب سـيب و رب بـه و رب آس                 اسهال دموي ترياق نامند و و آن چنان باشد كه مي          

نوشـانند و غـذاي او سـماقيه و رمانيـه و            االجزا و بعده اندك از دقاق كندر بر آن انداخته مريض را مـدام مـي                 مساوي

شود يا از نفس امعا نظر بـه         سازند و هرگاه خواهند كه بدانند كه اين خون از جگر جاري مي              و مانند آن مي   حصرميه  

حال كبد و قاروره نمايند پس كبد هر گاه ضعيف شود و از آن خون سائل گردد و تابع او تب به غيرشك بود و لهيب                

گر از ورم جگر باشد ورم به حـس ظـاهر گـردد و    و عطش و تغيير رنگ به سوي تيرگي و وجع و ثقل در جگر نيز و ا        

عالجش همان است كه مذكور شد از فصد و شرب ماءالشعير به آب سويق شعير چون شعير چون از فصد نافع نباشد 

الزريـره و حـضض و        و تضميد كبد بدانچه مبرد و مقوي آن باشد مثل برگ آس رطب و مغز سيب و مغز به و قـصب                     

كنند جگر را در نوعي كـه نـه ورم و نـه تـب در آن                  مانند آن نمايند و از آنچه ضماد مي        شياف ماميثا و پوست جو و     
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الزريـره و     باشد اين است كه بگيرند آرد جو در سركه نيك بجوشانند بعده در هاون كرده بر آن اندكي كعك و قـصب                     

ند و قرص كهربا به رب بـه و         به و مغز سيب و عدس مطبوخ به سركه انداخته باريك بسايند و بر پارچه بر جگر گذار                 

سيب خورانيدن اين مرض را نيكوست اگر در آن جا تب نباشد و اگر با اين مرض تب باشد قرص مذكور بر ماءالشعير 

و بر آب سويق شعير انداخته به حسب حال بخورند و همه ربوب مذكوره اوفق اشياست بهر اين مرض و اين سـفوف                       

باشد با ربوب قابضه و اگر تب بود ماءالشعير يا به آب پوست جو به حسب حـال                  موسي بن سيار ترتيب داده اگر تب ن       

بدهند بگيرند گل قيموليا و گل مختوم و گل قبرسي هر واحد دو درم ريوند خالص يك درم تخم مرو تخـم خرفـه و           

بن سـيار در    سماق زرشك عصارة لحيةالتيس ثمر طرفا تخم مويز زرورد كهربا هر يك دو درم و ابوعمران بن موسي                   

اين اضافه نموده نان خشكار سوخته پنج درم سعد اسود سه درم مغز تخم خوباني بريان سه درم و آنچه از آن بريان                       

كردني است بريان نمايند اگر رأي واجب كند يا به جهتي كه طبيعت قبض يا معتدل باشـد و اطبـاي متقـدمين در                        

 جـالينوس شناختند بهر آنكه      آن است كه اكثر از ايشان اين را نمي        اند و گمان من     عالج اين انواع دموي اهمال كرده     

 و  ميرعـوض ذكر كرده كه بر اطبا استخراج اين نوع بسيط معروف به دمي كـه سـحج حقيقـي نيـست صـعب اسـت                         

 گويند كه فصد قيفال از جانب راست در كبدي و از جانب چپ در معوي كننـد و خـون بـه حـسب قـوت و                            انطاكي

 در صورت ضعف مجرد اخراج او كافي است چه غرض اماله است و استفراغ بعد از آن گل مختـوم و                      احتمال برآرند و  

قدري قليل عنبر در گالب حل كرده بدهند پس در نوع كبدي به اين طبيخ مداومت كنند مويز سـه اوقيـه صـندل                        

ه را جوكوب نموده در     سفيد و سرخ هر كدام نيم اوقيه تخم خرفه انيسون گشنيز خشك سماق هر كدام سه درم هم                 

سه رطل آب بجوشانند تا به يك رطل آيد صاف نموده با شـربت خـشخاش چنـد روز اسـتعمال كننـد و بعـد از آن                            

سفوف از اين نوع مرتب سازند گل ارمني صمغ عربي تخم خرفة بريان هر كدام يك جزو كهربا سندروس برگ جمير        

ارچيني هر كدام ربع جزو قند سفيد مـساوي مجمـوع كوفتـه             در سايه خشك كرده هر كدام نيم جزو كندر راتينج د          

بيخته سه درم استعمال نمايند و اگر حرارتي دريابند طباشير به وزن گل ارمني بيفزايند و قرص كهربا با شيرة تخم                     

خرفه و بارتنگ مناسب است و اين سفوف نيز در اين كار سودمند است طباشير ريوند چينـي لـك مغـسول سـنبل                        
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ندل سفيد فوه لحيةالتيس هر كدام يكجزو زرشك صمغ عربي بلوط هر كدام دو جزو كوفته بيخته بـه رب               اسارون ص 

به شيرين سرشته دو درم بخورند و شكم را به آب گشنيز سبز و اقاقيا و گل سرخ و آس و صندل و عـدس مقـشر و                            

طكي هر كدام يك درم در دو رطل        روغن بنفشه متواتر ضماد نمايند و در نوع معوي گلقند دو داوقيه تخم شبت مص              

آب بجوشانند تا به سدس آيد صاف نموده و چند روز بدهند تا عفونت منقطع گردد و اگر در طبيعت قبض محسوس 

گردد سناي مكي به روغن بادام ماليده در مطبوخ مذكور اضافه نمايند و چون اعتماد بر نقاي كلي حاصل شود ترياق       

لياثا و آمله مربي بايد داد و هليلة سياه به روغن گاؤ بريـان كـرده و باديـان بريـان                     فاروق و مثروديطوس و سفوف مق     

نصف آن داخل كرده كوفته با قند سفيد مجموع آميخته دو درم به آب سرد بدهند كه فايده تمام دارد و نيل هندي                       

بـات اسـت بـسد سـوخته        و حبحبو در اين نوع مجرب است و چون كار دشوار گردد اين معجون بايد داد كـه از مجر                   

االخوين هر كدام نصف جزو كوفته بيختـه بـا            سندروس كهربا پشم خرگوش هر كدام يك جزو حكاكة زبرجد عاج دم           

عسل صاف سرشته يك مثقال بدهند و شادنج عدسي مغسول با مرهم ابيض سرشته بردارند و از اغذيه بر مـزورات و                      

هـاي    صار نمايند بعد نقا و عندالخطاط قوت ماكيان مطـنجن و قليـه            فندق بريان و اگرچه شيرة آن برآورده باشند اقت        

مبزر و كباب و زردة بيضه به كندر دهند و استجا به آب گرم و طبيخ گل سرخ و آس و گلنار و بابونه كنند پس اگـر                            

كـه عـالج    نوشـته  انطاكيزحير زياده گردد بر نمك و ذره و شونيز و خشت مجموع يا مفرد گرم كرده نشانند و ايضاً  

قيام دموي تقليل خون است و اگر متعذر باشد محاجم بر اعلي نهند و مفرحات دهند و آنچه قطع خـون كنـد مثـل                         

گل مختوم و قرص طباشير و معجون نجاح اختالف است و بايد كه استعمال زعفران نكنند و الدن و عصفر و مـازو و                        

نويسد كه يكي از اطفال اهل دولـت را اسـهال دمـوي             ي م گيالنيمويز سرخ و تخم كشوث همه مقوي جگراند مطلقاً          

عظيم عارض شد به سبب كثرت ادوية حاره كه خورانيده بودند عالج به نيلوفر و بنفشه و عناب و لعـاب چهـار تخـم                     

كرد و در آخر به همان لعاب بزور اكتفا كـرديم و            داده شد آن روز مرض اشتداد مي        كرديم اگر احياناً اندكي قابض مي     

 گويـد كـه مـا       ممـدوح  حكـيم  آخر بزور را بريان كرده لعاب آن داديم و غذا دوغ به اندك برنج ساده بود و ايـضاً                     روز

خورند اول زني بود كه اسـهال دم بـه          ايم كه زياده از دو مثقال مي      عالجي چند جهت اسهال افيونيان استخراج كرده      
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ي طبيب بسيار خورده بود چـون تـضرس بـر حـدت و              هم رسانيد و قبل از اين چند سال ترياق فاروق به سبب خطا            

لذع اخالط بدن او كرديم شيرة تخم خياري با اسپغول فرمودم در روز سه مرتبه شفا يافـت و ديگـري از رجـال كـه                          

زياده بر بيست سال افيوني بود اسهال دم و بلغم به هم رسانيد و ضعف شديد و عطش و عـسرالبول بـه آن يـار شـد                   

شد نوبت سوم يك درم قرص كافور تأليف خـود          رقطونا دو نوبت داديم در هر دو نوبت زود نفع مي          شيرة خيارين با بز   

داديم با شيرة مذكور و بزرقطونا نوبت ديگر دو درم قرص مذكور داديم شفا يافت و از روز اول عالج ثلث افيون معتاد                       

 گفتـه كـه مـردي بـود         موصوف حكيمايضاً  منع كرديم بعد از يك هفته فرموديم كه افيون به دستور سابق بخورد و               

خورد و اسهال دم و زحير پيدا كرد و دو نوبت تخم ريحان با گـالب گـرم كـرده داديـم و دو مرتبـه                          خيلي افيون مي  

خورد هر روز يك نـيم مثقـال و         جوارش خوزي و چهار مرتبه معجون قابض خود كه با افيون معتاد مخلوط كرده مي              

ع اسهاالت آن است كه فرق كنند كه لذع و حدت در اخالط هست يا نه اگر هست شيرة                   عمده در اين باب و در جمي      

النفع است و اگر نيست معجون قابض و سفوف و اكثر اوقات شـيرة تخـم خيـارين را بـا خميـرة                         تخم خيارين عجيب  

  دهيم عجيب نافع استبنفشه مي

  سحج و قروح امعا

نصباب صفرا بر امعـا باشـد كـه از حـدت خـود سـطح آن را                  سحج خراش سطح دروني امعاست و سبب اين خراش ا         

شود و يا بلغم شود يا لزج كه به سبب بورقيت خـود             بخراشد و اسهال صفراوي در مدت يك هفته منجر به سحج مي           

سطح روده را بخراشد يا به سبب لزوجيت بر سطح امعا بچسبد به شدت و چون جدا گردد و تمـام لزوجـات از امعـا                          

ا منجرد سازد و يا انصباب سوداي محترق و لذاع بر امعا كه به تندي خويش به خارش روده ادا كند و يا بركشد و او ر

مرور ثفل درشت به امعا كه روده را بخراشد و يا تناول ادوية سميه مثل زرنيخ و نوشـادر و آهـك و جـز آن موجـب                            

اده از اعضا بـه امعـا باعـث سـحج و از كـالم               سحج و يا خوردن ادوية مسهله از حدت كيفيت دوا يا از مرور اخالط ح              

 آن  آنكه يكيشود كه سحج گاهي با تب بود و گاهي به غيرتب و جميع انواع سحج پنج گونه است                    مفهوم مي  طبري

ترين انواع آن است و سببش جريان اخالط حادة صفراويه يا طعام غيرنضيج بود و كثـرت                 را حشف گويند و آن سهل     
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 دوملزوجات امعا را بخراشد و خراش او روزبروز افزايد تا آنكه همه امعا يـا بعـض آن را بخراشـد                      جريان آن را بر امعا      

انصباب اخالط عفنة حريفه مجتمعه در عروق بدن به سوي امعا كه كثرت جريان اين مؤدي به سحج امعـا و ذوبـان                       

سـودائي اسـت كـه آن را حـار يـابس             انصباب اخالط اكالة از افواه عروق مثل سوداي احتراقي و اين             سومبدن گردد   

حريف لذاع گويند و اين اخالط به حرافت خود چون بر امعا جاري شد سحج آرد و اين نوع اسهال قاتل بـود سـواي                         

 به مشاركت جگر اين چنان باشد كه در عروق كبد اخالط عفنة             چهارمآنكه در ابتداء سحج ظاهر شود يا در آخر آن           

 از شرب اشياي سميه     پنجممعا جاري گردد و اين نوع شديدترين انواع سحج است           حادة حريفه جمع شود به سوي ا      

مثل زرنيخ و نوشادر و خاكستر ضفدع يا تناول اطمعه و ادوية كه در نهايت حرافت يا در غايت حموضت يا در نهايت                       

 يا دموي حـاد     فرمايد كه سحج وجع خراش سطح روده است و آن خراشنده يا مواد صفراوي              مي شيخمرارت بكشد و    

يا صديدي يا مدي يا دردي بود كه از نفس امعا يا از فوق آن منبعث شود و به سوي امعا آيد و اسهال طحالي مراري                          

و كبدي و آنچه از قروح معده و مري بود همه از قبيل آن است كه ماده به سوي امعا منبعث شـود و آنچـه از نفـس                             

به سبب لذع صفرا يا انصباب خون شديدالحرارت از جگر يـا از شـكافتن رگ                امعا باشد يا به سبب ورم در امعا بود يا           

در اعالي و اسافل به سبب دواي مسهل كه در امعا جراحت كند مثل شحم حنظل يا از قـالع و قـروح بـه عفونـت و                            

ا در امعـاي    تـر باشـد و يـ        تأكل يا بي هر دو يا نفس قروح يا قروح وسخه بود و اين يا در امعاي غالظ بود و آن سـالم                      

تر است و خصوصاً واقع در صائم چه جروح او به نشود قطع نظر از قرحة آن بنابر كثرت عروق                    دقاق باشد و آن صعب    

او و عظم آن و رقت و جسم او و سيالن صفراوي صـرف بـه سـوي آن از مـراره بـه غيـرخلط و يـا بـه سـبب آنكـه                                   

تـر بـه سـوي جگـر از         كه آن جگر است و كدامي روده قريـب        الغائله است بهر اذيت بنابر قرب او از عضو رئيس             عظيم

شود و قروح از خراش براز يا حدت صفرا يا شوري گردد بلكه از آن منزلق ميصائم نيست و دوا نيز بر آن متوقف نمي

خلط يا شدت تشبث او به سبب لزوجت او كه چون منقطع شـود جراحـت كنـد يـا بـه سـبب انفجـار اورام و سـائر                              

مختلفة موذيه به مرور آن باشد و آنچه از سحج سوداوي بر سبيل ابتدا واقع شود آن قتال است بهر آنكـه                      استفراغات  

داللت بر سرطان متعفن كند و آنچه در آخر حميات افتد آن سخت قتال بود و اگرچه هنوز سحج نگردد بلكه هنـوز                       
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 و اگرچه هنوز قوت مريض باقي بود بلكـه          اسهال سوداوي باشد خصوصاً آنچه بر زمين بجوشد و آن را بوي ترش بود             

اگرچه در صحت افتد كه از اين قسم سوداوي صاحب او صحت نيابد و اما چون آخر اين خاصيت نباشد و نه جـوش                        

زند و نه رائحه حامضه بود آن فضول سوداوي باشد كه طبيعت آن را دفع كند و با وي اميـد عافيـت باشـد و قرحـه                            

 گاهي از شئ قاشر و جارد بر سبيل ابتدا بود مثل دواي مسهل يا غذاي لزج كه منزلـق                    گاهي عقب ورم متولد شود و     

شود بعده به خراش منفصل گردد يا غذاي صلب كه به مرور در او سحج شود و گاهي از اخالط بـود كـه اسـهال آرد                           

ه و از سـوداوي بعـد        تولد قرحه از اسهال صفراوي دو هفته است و از بلغم بورقي يـك مـا                و حد زمان  پس قرحه كند    

چهل روز و اكثر از آن و بسيار باشد كه در امعاي صاحب قروح سوراخ شود و در اكثر بميرد و گاهي بعضي از ايـشان                          

قوي باشد و مدتي باقي بماند و ثفل در شكم او جمع گردد و شبيه به مستسقي گردد پس هالك شود و اما در اكثـر   

 امعا چيزي كه آن را حجمي باشد خارج شود مؤدي بـه عفونـت و اسـقاط                  امر چون قروح بدان حد رسد كه از جوهر        

دار شود خصوصاً امعاي عليـا      قوت و شهوت طعام به مشاركت معده و به سوي موت گردد فكيف كه چون امعا سوراخ                

كنند كه مردي را در بعض امعاي سفلي سوراخ شد پس در شكم و مراق بنـابر ورم حـادث بـدان                      و قومي حكايت مي   

حاذي آن ثقبه و بنابر مشاركت اين عفونت و آفت سوراخ گرديد و از همان جا در شكم نيز سوراخ شد و از آن بـراز                          م

شد و آن مرد زنده بود و اين اگرچه از جمله ممكنات است ليكن از جمله ممكن بعيد است و بعيدتر از اين                       خارج مي 

اند كه چون سوراخ معـاي صـائم و شـكم مقابـل آن               گفته آن است كه زنده بماند و براز به سوي فضاي شكم بريزد و            

واقع شود گرسنگي بيمار ساكن نشود و هر چه بخورد در معدة او درنـگ نكنـد و صـاحب او الغـر گـردد و شـكم او                             

 يعني اسهال سحجي دموي و صديدي و مدي و مري و خراطي و مخاطي و زبدي                 و اقسام سحج  منفتخ شود و بميرد     

شود و اكثـر از     سليم است تدارك آن به سهولت از اطفاي حرارت و استعمال مغريات كرده مي             و قشاري است و مري      

امراض حاده و حميات محرقه و غلبيه بود و بيشتر بر سبيل بحران براي آنها بود و مدي چون ابتدا بـه مـدي نمايـد                          

ترست و اين قسم در     د و اين سليم   سببش يا انفجار دبيالت و اورام احشا باشد كه طبيعت آن را به سوي امعا دفع كن                

حقيقت معوي نيست بلكه اكثر مده خارج به اسهال از ورم يا دبيله در عضو ديگر باشد كه از آن به سوي امعا سيالن                        
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كند و به معوي مؤدي گردد و از آن فساد در آخر امر پيدا شود و بسيار باشد كه تابع او اختالف مـدي بـود كـه بنـد       

ي مدي بود و گاهي خون با وي بياميزد و يا سببش اين نباشد و در اعـضاي بـاطن ورم متقـيح                       نشود و اكثر آن قيح    

منفجر نبود و از جهت سرطان متعفن در امعا باشد و آن را عالجي نيست بنابر كثرت چيزي كـه اصـطكاك نمايـد و                     

 رشح ورم كه در طريق نـضج        نفسه و اما صديدي يا از ذوبان بوده و يا از           قلت وجدان سكون و بنابر صعوبت مرض في       

دموي پس بعـضي از آن      و اما   بود و اكثر او معوي نبود بلكه از ورم سرطاني معده بود كه ازو مدة صديدي ترشح كند                   

الدم مسطور شد و چـون صـيف ابرنـاك بعـد ربيـع       دفعةً واقع شود و بعضي اندك اندك افتد چنانچه در بحث اسهال           

 خراطـي داللـت كنـد بـر         و امـا  حج كثرت نمايد و سبب آنها كثرت نوازل بود          شمالي و شتاي جنوبي آيد اسهال و س       

خراش چيزي كه بر صفحة امعا بود و اما مخاطي به سبب رطوبت غلـيظ بـود و گـاهي اسـهال مخـاطي در حميـات                

شاري  قـ  و امـا  مركبه و در حميات وبائيه افتد و اكثر آنچه در وبائي افتد زبدي باشد بنابر شدت غليـان عـارض از آن                       

گاهي از قروح معده بود و با اسهال خارج شود ليكن در آن سحج نباشد و چون با سحج بود آن از نفس طبقات امعـا                          

باشد و داللت كند بر آنكه از امعاي غالظ است و امعا به غلظ قشار و در اكثر به كبر آن و بر امعاي دقاق بـه رقـت و                              

هاي غساله بود و گـاهي سـحج و           ثر خروج او هنگام استعمال حقنه     صغر آن و اين قشارات نزد اسهال خارج شود و اك          

 گويد كه حدوث اين مرض يا عقب زحير شديد باشد كه امعا             صاحب كامل قروح امعا به سوي استقسا مؤدي گردد و         

را به شدت حركت بخراشد و يا از قبيل ورم حار بود كه در امعاي عارض شود و منفجر گردد و يا از آنچـه بـه سـوي                       

معا ريزد در مرض هيضه يا ذرب چون مواد آنها حاد صفراوي يا بلغم شور باشد كه طبقة امعا بخراشد و صاحبان اين              ا

مرض را اول اخالط صفراوي مختلف برآيد و بعد از آن رطوبت بلغمي و اين از آن جمله بود كه از امعا رطوبـت لـزج                          

ز جسم روده خارج شود و اين هنگـام خـراش چيـزي از              مطلي بر آن از داخل بخراشد و پس از آن خراطه و چيزي ا             

هاي بزرگ باشد در آن تلف مريض است بهر آنكه اين دالالت بـر آنكـه                  جسم آن بود پس اگر اين جرادة گوشت پاره        

در جرم امعا تأكل عمل كرده حتي كه به طبقة دوم امعا رسيده و مثل اين امكان شفا ندارد و بعد از آن خون صـرف                          

شـود    هايي كه در امعاست برآيد و گاهي چيزي مانند زرداب كه از اجساد موتي بدبو سـائل مـي                    هان رگ از گشادن د  
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برآيد و گاهي شبيه با پيه گداخته در رنگ و قوام بوده و اين از گداختن حرارت بود شـمعي را كـه در اعـضاي فربـه                            

 و تابع ايـن تـب نـرم باريـك باشـد و      باشد پس هر گاه مدت دراز شود شبيه به دردي گردد به سبب احتراق حرارت     

ها بود هرگاه خون در آن كثرت و رقت پذيرد و گاهي اطبا گمان كنند كه اين خون                    گاهي اين مرض از شكافتن رگ     

بواسير است و چنان نباشد بهر آنكه خون بواسير از عروق مقعـد بـود و گـاهي ايـن علـت از انـصباب مـرة سـوداوي                        

شود و گاهي اين از اخـراج سـرطاني          و به اسهال مرة سودا به اين استدالل كرده مي          الكيفيت به سوي امعا باشد      ردي

اند و السـيما چـون      حادث در امعا باشد و نشان اين نيز اسهال خون سوداوي است و اين هر دو نوع سخت ردي قتال                   

 مـوت داللـت كنـد و         در كتاب فصول گفته كه چون ابتداي اسهال از مرة سـودا باشـد بـر                بقراطبدبو باشند چنانچه    

 گويد كه آفريدگار تبارك و تعالي رطوبت لزج اندرون امعا آفريده است و بر سطح روده اندوده تا درشتي براز جرجاني

و تيزي اخالط كه بر آن گذرد ضرر آن بازدارد و آن را زود دفع كند و بلغزاند و اين رطوبت چيزي است چـون اهـار                           

االمعا گويند و غشاي مخاطي نيز نامند و هر گاه اخالط تيز بسيار برود گذرد         صهروج كه از نشاسته بپزند و آن را اطبا       

اين رطوبت را بخراشد و سحج و قرحة امعا تولد كند در مدتي كه به هر خلـط مقـرر اسـت چنانچـه در قـول شـيخ                             

ز ايـن جـدا مـذكور       گذشت و سحج كه در معاي مستقيم افتد بعضي از آن با درد باشد و آن را زحير گويند و بعـد ا                      

چون خون آمدن از ناسور بود كه آن را تواريدوس گويند و هر گاه مريضي را تب              درد باشد و اين هم      گردد و بعضي بي   

صفراوي آيد و بول سفيد بود و صداع و آفت دماغي نباشد و هوش بر جـا بـود و خـوف حـدوث سـحج باشـد و اگـر                               

آيد و تب نباشد و عمر او از سي و پنج سال تجاوز كرده باشد                 ريم همي شخصي را به اسهال يا به ادرار بول يا به نفث            

و قبل از اين ترك رياضت و تعب معتاد نموده باشد و آرام يافته در آن اميد نقاي او در مدت چهل يا شـصت روز بـه                            

 امعا بود    اين مرض بايد كه دريافت نمايد اگر تشنگي و پيچيدگي و درد            طريق تشخيص سهولت باشد و خالصي يابد      

و خون و خراطه در براز بيرون آيد مرض سحج باشد بعده تفحص نمايند كه سحج در امعاي عليا است يـا در سـفلي                         

پس نگاه كنند اگر خون و لزوجات شديداالخالط با براز برآيد و معذلك اندك و غيرمختلط به دسومت بوده و بـا وي                       

 و تشنگي در قلت لبث دوا در امعا باشد سحج در امعاي عليا بود               درد شديد نزديك ناف و باالي آن و بيقراري و غلبه          
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و اگر خون و خراطه پيش از براز آيد و يا براز غير شديداالخالط آيد و يا اول براز صرف آيد و بعـده خـون و خراطـه                             

مي يـار   آيد و درد زير ناف بود سحج در امعاي سفلي باشد بعده نظر كنند اگر با خون و خراطه اجزاي چـرب و شـح                        

بود و سحج در روده مستقيم بود و اگر با خون و خراطه رطوبت لزج يار بود به غير دسومت سحج در قولـون و اعـور                           

بود و بعد از آن به سبب سحج دريافت نمايند و اين چنان باشد كه اگر پيش از سحج خون صرف انـدك مخـتلط بـا                  

بر آن مقدم باشد سببش انفتاح عروق بود واال نگـاه كننـد اگـر    وجع و با دوار يا غير ادوار آيد و عالمات امتالي خون           

صفرا يا براز و خراطه امعا مختلط برآيد و لذع مقصد نمايد و بعده با خون و خراطه و لزوجات امعـا مـع وجـع آيـد و                             

رنگ براز زرد باشد و عوارض صفرا مثل عطش شديد و كرب عظيم و لذع قوي ظاهر بـود و تقـدم اسـهال صـفراوي                          

رنگ باشد و با كثرت رياح و قراقر          شد سببش صفرا بود و اگر بلغم شور يا غليظ لزج يا خاطه و خون برآيد و براز بي                  با

و درد ثقيل مالئم الزم غيرمنتقل بود و ديگر آثار بلغم و تقدم اسهال بلغمي بر آن گواهي دهـد سـببش بلغـم باشـد                          

 سودا با خون و خراطة امعا برآيد و رنگ براز سياه شبيه بـه دردي                افتد و اگر  ايضاً اين قسم اكثر عقب نزله و زكام مي        

شراب باشد و با كرب شديد بود و گاه به غشي انجامد از شدت درد سببش سودا باشد پس اگر بـوي او تـرش بـود و                            

چون بر زمين رسد زمين بجوشد و مگس گرد آن نگردد سوداي ردي باشد و اگر در وي به غير بـوي تـرش و بـدون               

ش زمين بود سوداي سليم باشد و اگر ثقل يابس به ايذا برآيد و قبض طبيعت بود و تقـدم قـبض شـكم و تنـاول               جو

چيزهاي خشك بر آن گواهي دهد و وجع هنگام نرمي شكم تسكين يابد سببش ثقل خشن باشد و بسيار باشـد كـه                       

 نمايد و گمان كنند كه اسهال است        عصارة منفصل از ثفل هنگام غلظ و جفاف آن برآيد بنابر سببي كه آن را خشك               

و حبس نمايند و در آن هالكت مريض بود و عالمت اين آن است كه چيزي از آن هنگام لين طبـع و مفارقـت ثفـل                           

نباشد و ثفل تقدم كند بعد از آن ثفل يابس برآيد و اقسامي كه قبل از اين مذكور شد اكثر از آن برآيد هنگـام لـين                           

 تقدم تناول ادوية سمية مذكوره و يا ادوية مسهلة محدث           و اگر كه سحج از او تقدم نمايد       طبيعت و مفارقت ثفل و آن     

 آثار قسمي از اقسام مذكورة سـحج يافتـه شـود يـا تقـدم                و اگر سحج دريافت گردد سببش تناول همان ادويه باشد         

د تـب و لـرزه آيـد و از آن پـس             اوجاع و سائر عالمات اورام بود مثالً تب گرم آيد و در شكم گراني و ضربان بود و بع                  
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گراني و درد شكم ساكن شود و اسهال خون و ريم آميخته و با جراده و خراطه آيد و هنگام انحدار طعـام و رسـيدن                          

ثفل نزد قرحه در امعا درد خيزد و خاصةً اگر چيزي شور يا ترش خورده باشد و اشتها ضعيف گـردد قرحـه در امعـا                          

 بـا وجـود خراطـه و        و اگـر  ز نشستن ريم در ته آب و جز آن در بحث سل مسطور شد               باشد و فرق ميان ريم و بلغم ا       

 بـا وجـود بـوي بـد خـون           و اگـر  جراده كه هر دو دليل قاطع بر قروح است ريح بدبو باشد بر تأكل قرحه داللت كند                  

يد بـود و     چنان دريافت كنند كه اگـر درد بـاالي نـاف و شـد              و مكان قرحه  سوداوي بود خوف بودن سرطانيت باشد       

خراطة رقيق و قشور دقيق و صغير آيد و آنچه از قرحه خارج شود و مختلط با براز باشد و مريض وجـع قبـل خـروج     

 خون برآيد غسالي غيرمختلط بـا بـارز          و اگر  براز حدت دراز دريابد و براز كيلوسي و شبيه به آب گوشت و بدبوتر بود              

ن كه از قرحه برآيد شديداالختالط با بـراز باشـد قرحـه در امعـاي                آيد قرحه در امعاي دقاق باشد پس اگر ريم و خو          

 در زير نـاف بـوده و بـا شـدت نباشـد و               و اگر  اختالط او شديد نباشد قرحه در معاي صائم بود           و اگر باالي صائم بود    

و خـون   خراطة امعا غليظ برآيد و مريض حاجت براز در وقت لذع دريابد و با وي مغص نباشد و قشور غليظ و كبيـر                        

قبل براز آيد قرحه در امعاي غالظ باشد پس آنچه از قرحه خارج شود غيرمختلط با براز بوده داللت بر قرحـة معـاي                        

 اندك مخالط براز باشد داللت نمايد بر آنكه قرحه در معاي اعور يا در معاي قولون است پس اگـر                     و اگر مستقيم كند   

و ه باشد و وجع به حسب آن نباشد بدانند كه قرحه كثيرالوسخ است   قرحه مزمن بود و آنچه خارج شود مقدار او زياد         

 ميان قرحه متوسخه و متأكله آن است كه متأكله شديدالوجع بود و آنچه خارج شـود شـديدالمنتن و مائـل بـه                        فرق

 تر بود و وسخ صديدي مائي مائل به سفيدي و زهوكت باشد و چون بعد خراطه خون بسيار برآيـد بـر                       سياهي و قليل  

 در كتـاب    و بقراط غور قرحه و قوت مرض و فناي چيزي كه بر روي امعا باشد در رسيدن تا به جرم امعا  داللت كند                       

خود در امراض حاده ذكر كرده كه گاهي صاحبان سحج امعا را امتناع رياح از نفوذ و خروج و رجوع او به سوي فـوق                         

ن وجع معده و امتالي راس زياده نمـوده و سـبب در   و سقوط قوت و سردي دست و پا عارض شود و جالينوس در اي         

اين آن است كه معائي كه در آن سحج باشد ايذا يابد از جميع اشيائي كه در آن نافذ گردد والسيما از لذاعه و چـون                 

از اين ايذا يافت و در ساعتي كه لذع عارض شد مبادرت به اسهال اين چيز لذاع نكرد به سوي فوق به طريق صـعود                         



546 

 

كند و رياح و درد در معده و امتال در دماغ به سبب تصاعد بخارات اين بارد به سوي راس پيـدا نمايـد و لـذع                           رجوع  

عارض و وجع امعا را ضعف قوت و سردي اطراف بنابر رجوع حرارت به سوي موضع الم تابع بـود فقـط و سـحج كـه                           

و ذوسنطاريا مثل صفرا يا سودا يا خون حاد  سبب سحج و بدانند كهاالفالح  عقب امراض حاده افتد ردي است و قليل

يا بلغم عفن يا زجاجي يا ثفل يابس اگر قائم بود بعد آنكه با خراطه مده برآيد مـرض در طريـق ازديـاد بـه مالزمـت          

سبب باشد و اگر سبب منقطع شود و خراطه و جراده در خون و مانند آن باقي ماند سبب منقطع شـود و مـسبب و                          

  قي بماند پس قصد او تنها به عالج كرده شوداثر حاصل از آن با

  عالج كلي سحج و قروح امعا

اوالً ازالة سبب و تنقية خلط غالب و ازالق ثفل نمايند بدانچه در باب زحير مسطور گردد بعـده مغريـات از صـموغ و                         

گوشـت مهمـاامكن    ها استعمال كنند و ادوية لعابية اصل عالج اين است و خداونـد سـحج را از نـان و                       لعابات و طين  

هـا و اگـر در امعـاي      احتراز اولي است و اگر سحج در امعاي عليا حادث شود عالجش به ادوية مشروبه كنند به حقنه                 

سفلي باشد به ادوية مغريه مثل برنج و جو مطبوخ كه در آب آنها زردي بيضة بريان و صـمغ بلـوط و كاغـذ مـصري                           

 و افيون سوده آميخته باشند حقنه كنند و گوينـد كـه منـع سـحج                 االخوين سفيداب ارزيز و گل ارمني       سوخته و دم  

 استعمال قوابضات صرفه كنند و اين وقتي بايد كرد كه مجاري را قوت امساك رطوبات                آنكه اولبرنج وضع باشد كرد     

فتد  مغريات صرفه به كار برند و اين آن گاه دهند كه دهن رگي گشاده باشد و يا خراش ا                   آنكه دومضعيف شده باشد    

 مخدرات فقط بـه ادويـة ديگـر         آنكه چهارم مغلظات دهند و اين آن گاه دهند كه مواد رقيق و سيال باشد               آنكه سوم

 مائل سازند ماده را بـه خـالف         آنكه پنجمممزوج نموده بدهند و اين آن زمان به كار برند كه مواد تيزي داشته باشد                

 آن باشد و يا به قي اگر ماده عسرالتصعد نبـود و يـا بـه ادرار اگـر                    جانب امعا اين به تعريق بود اگر ماده رقيق و قابل          

شرط و يا به محجمة ناري بر اعضاي باالئين بر شكم و اگـر مـانعي نبـود و چـون                       ماده قابل آن بود يا بخ محجمه بي       

نبشته شـده   تحقيق اين معني به وضوح پيوست پس بايد كه به تقوت قواي اربعة امعا بپردازند به نهجي كه در معده                     

اما در گشادن رگ روده ادويه دهند كه بنابر بستن خون جراحات دروني به كـار برنـد از داخـل و خـارج و اصـل در                            
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تدبير اين علت حفظ حرارت غريزي است بدانچه ممكن باشد مناسب علت و وقت و قوت و رعايت اعـضاي رئيـسه و                       

ي اين محتاج نبود به سوي چيزي كه در آن قوت شديد  گويد بايد كه در سحج غلظ نكنند كه گاهالرئيس شيخمعده 

باشد و در استعمالش در آن هالكت بود و نفس تبريد شديد و دادن مثل هندوانـه و كـاهو و خرفـه در عـالج كـاهو                            

ها كه در آن ادوية كاويه افتد استعمال كنند هالك شود و واجب است كه آنچه در معـاي عليـا                       گردد و هر گاه حقنه    

ها عالج كنند و آنچه در وسط باشد به هر دو عالج بپردازنـد بعـده                  شروبات و آنچه در سفلي باشد به حقنه       باشد به م  

اول چيزي كه رعايت آن واجب است حال سبب فاعل سحج و قروح امعا بود كه آيا آن هنوز در انصباب اسـت و آيـا                          

قطع باطل شده و اثر او از سحج و قرحه باقي           سبب مقدم او از شكافتن رگ يا امتال يا ورم باقي است يا محتبس و من               

مانده پس اگر سبب هنوز در انصباب باشد تدبير قطع و حبس او كه در مواضع آن معلوم شـده باشـد كـرد و اگـر از                            

استفراغ به سب ادوات خلط چاره نباشد به حذر و احتياط به عمل آرند و جهد كنند كه مسهل شديدالضرر به اثـر و                        

 مثل هليله بود و اصالح او به اختالط مثل كتيرا و مانند آن نمايند و اگر ممكـن باشـد غـذا دو روز                         قرحه نباشد بلكه  

منع كنند تا بدن به چيزي كه بدان منصب گردد بخيل شود و چون اراده تغذيه باشد به شير اجتناب و مطبوخ غـذا                        

الحجم بود و تقويت او ظاهر      ه آنچه قليل  سازند كه اين غذا بر سبيل دواست اما نفس غذا عندالحاجت و ظهور ضعف ب              

برشت و كم از      شود مثل جگرهاي ماكيان فربه و اندكي نان ميده مائل به فطورت و خروس خصي و بيضه زياده ازنيم                  

مشوي مقوي دهند و گاهي از ماهي بريان خيلي انتفاع يابند و اكارع مطبوخ در شيرة برنج براي ايشان خـوب اسـت                       

بايد كه حفظ قوت او به ربوب فواكه نيز نمايند و اغذية مذكوره در باب اسهال نافع است و بايد             چون مص آن كنند و      

كه نمك ايشان نمك دراني و بريان باشد و شراب نبايد خورد مگر آنكـه چـون حـرارت نباشـد در آن هنگـام انـدك                           

 صـرف مـؤذي بـه كيفيـات آنهـا      شراب اسود قابض بنوشند و آب ايشان سرد باشد و مناسب نيست كه اوالً به ادويـة             

منقبض و خشن خراشنده ابتدا كنند و چون وجع اشتداد كند احتياج ضرورتاً به مغريات افتد تا مثل متر و طـال بـر                        

روي مرض گردد و جميع ادوية مبرده مقبضه مخلوط به مغريه در آن نافع است مگـر آنكـه تأكـل افتـد كـه گـاهي                           

به مجففات باللذع آيد و بايد كه صـاحب سـحج از بـزور و غيـره در آب بـارد                     حاجت به ادوية جاليه و كاويه مخلوط        
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بخورد نه در آب حار و ريوند را در قروح امعا و اسهال خون خاصيت عجيب است و خصوصاً چون در مثل آب بارتنگ 

ر عجيب است   به اندكي شراب كهنه بخورند بلوط بريان و خرنوب را مفرداً و مجموعاً قوت قوي است و تخم گل بسيا                   

اند كه در ابتدا چون صمغ به چهار درم آب سرد بخورند مرض زائل شـود                ايم آنچه بعض اطبا ذكر كرده     و تجربه كرده  

هـايي كـه    و گل مختوم هر سحج حتي كه متأكل را سخت سودمند است بعد تنقية تأكل و چرك به حقنة از حقنـه                     

گل مختوم به آب بارتنگ و ايضاً كوكب شاموس و آب خرفه و        چنين هر گاه حقنه كنند به         مذكور شوند بخورند و هم    

الخيـل و آب حشيشةالـصباغين        ايضاً آب توت خام كه خوب پخته نباشد نفع بخشد و كذلك نوشيدن حشيشه ذنـب               

الغـراب    كنم كه آن رجـل    اصفر و آب گل سرخ شرباً و بعضي اطبا در ادوية اين باب رجل عقعق ذكر كرده و گمان مي                   

العقعق گويد مراد از آن برگ انجيـر بـود و ايـن در ايـن بـاب صـالحيت نـدارد و                         ند كه بقراط چون رجل    است و گوي  

خوردن پنيرماية خرگوش ايشان را نافع است و پنير كه نمك آن دور كرده باشند چنانكه در باب اسهال مذكور شـد                      

عه براي ايشان اقراص و سـفوفات بـارده و          در اين باب شديدالنفع است و اگرچه به تأكل رسيده باشد و از مركبات ناف              

مذكوره در باب اسهال است و آنچه ايشان را نيكوست چون بر نان پاشيده بخورند و بعـد آن آب سـرد بنوشـند ايـن                          

است كه بگيرند خاكستر خرمهره چهار جزو و مازو دو جزو و فلفل يك جزو كوفته بيختـه يـك درم بـه كـار برنـد و                          

ها و حموالت صالح بـراي         صالح اين مثل حقنه    ها و حموالت    و اما حقنه  ن به آب سرد بخورند      فلونيا نيز نافع است چو    

اسهال خون است مطلقاً كه اندر آن در ابتدا مغريات قابضه و در آخر آن اگر به تأكل انجامد منقيات و كاويات افزايند         

انـد كـه اقاقيـا در       ابضه نبايد كرد و بعضي گفتـه      و تا آنكه ترصيص امعا برود و ظاهر او باقي ماند تجاوز از مغريات و ق               

ها داخل نبايد ساخت چون در مرض خون نباشد و اين قول درست نيست بعده چون قرحه پاك گردد مجففات  حقنه

قابضه مع مغريه و وسمه به كار برند بعده در آخر اگر به تأكل ادا كند منقيات و كاويات به عمل آرند و بعضي مـردم                          

شـود ولـيكن      كنند و از آن منفعت عظيم حاصل مـي          هاي سليمه داخل مي     ون در بعض عصارات و حقنه     اندكي فلدفي 

چون ضرورت به چيزي حاد و به چيزي ترش داعي نباشد پس اولي آن است كه استعمال نكنند و بايـد كـه اول بـه                          

لدفيون خوف نكنند و به حـسب       حوامض بعده به حادات انتقال نمايند و چون ضرورت و تأكل داعي بود از آنها و از ف                 
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هاي حاده اسـتعمال نماينـد    حاجت استعمال كنند و گاهي صواب آن باشد كه ابتدا به چيزي مخدر كنند بعده حقنه          

هاي حاده و زرنيخيه خوف آن باشد كه جلد او از آن دور باشـد تـا آنكـه در      چون مريض احتمال اين نكند و از حقنه       

ها كنند هرگاه بدانند كه قرحه فاسد شد و تأخير نكنند تا آن  مبادرت به استعمال آن   معا سوراخ گردد و لهذا بايد كه      

هـا از    پيـه بـز را بـر همـه آنچـه در حقنـه              بدانكه ووقت كه خوف حدوث ثقبه به سبب اتساع قروح و غور آنها باشد              

نجمد گردد و احتياج مغريات جمع كنند فضيلت است كه آن تبريد و تسكين لذع كند و بر موضع مرض به سرعت م

تر از آن باشد و بـه  اين نيز در ابتداي مرض بود و چون به ريم انجامد حاجت به منقيات افتد بعده به سوي آنكه قوي           

گذاشتن دسومات و مغريات كه ميان دوا و مرض حائل شوند حاجت افتد و چون معلـوم كردنـد كـه قـروح و سـحج        

تر از اين آب نمك و آبي كه در آن زيتون مملح پرورده باشند و طبـيخ                 ياست تنقية آن به مثل ماءالعسل كنند و قو        

ماهي شور است و با وجود فرط ريم از استعمال مثل قرص زرنيخ المحاله چاره نباشد چون مـرض از تـازگي تجـاوز                        

لـيكن از   هاي چرب مغري را اگر چه تسكين وجع قرحة متأكـل نماينـد               حقنه و بدانند كه  نكند و از آن مانعي نباشد       

شود و آن منقي جالي مع بـه تجفيـف و قـبض باشـند و آنچـه از آن                    آن شفا نگردد بلكه شفا به ادوية نافع تأكل مي         

اقراص سازند بر آن كثرت مغريات و دسومات نشايد تا ميان او و ميان تأكل حائل نگردد و ادوية نافعه قرحـه متأكـل      

 چون به حقنه حاده پاك كنند واجـب اسـت كـه عقـب او حقنـه                  كهو بدان گاهي درد و الم آرند و از آن خوف نكنند           

مدمل متخذ از قوابض و مغريات به عمل آرند و اين هنگامي است كه بدانند كه لحم صحيح ظاهر شده و چون تب و                        

هاي ضعف و تأكل جمع شود و حرارت باشد و مريض بر استعمال مثل قرص زرنيخ تنها جسارت نكند بايد كه در آب                     

قابضة بارده مثل حصرم و سماق و ريباس و گل سرخ و مانند آن بگذارند بعده تخفيف و تكرار اين بر آن كنند                       فواكه  

و استعمال نمايند و گاهي از خلط بزرالنبج و افيون بدان يا تقـدم مخـدرات بـر آن و دادن بـه مـريض طعـام انـدك                

هـاي  تـر آن باشـد كـه در آب        م بود و گـاهي صـواب      محمود چاره نباشد و اكثر مقدار اين اقراص از نيم درم تا ده در             

مبردات قابضه داخل كنند و از آن جمله عدس و جفت بلوط است و اين امانت در احداث خـشك ريـشه نمايـد و از                          

آنچه اشتداد وجع او و منفعت او هر دو كند اين است كه حقنة اقرص زرنيخ در آب نمك هنگـام شـدت غلـظ ريـم                           
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هاي حاده نباشـد ايـن       و ضعيفان و كساني را كه تب ايشان اشتداد كند و متحمل حقنه             نمايند و گاهي صاحبان تب    

تدبير غني سازد كه ابتدا به حقنة ماءالعسل نمايند و بعد چهار ساعت به آب نمك بعد از آن گل مختـوم بـه سـركه                          

ك در چند بار حقنه كنند      ها اين است كه اندك اند     ممزوج به آب بخورانند كه صحت بخشد و از تدابير در باب حقنه            

هاي مستعمله بهر جنس خون و منع اسـهال آن          و چون لذع شدت كند تدارك به حقنه روغن گل نمايند و اما حقنه             

سازند و در چيزي كه مناسب آن باشـد         هاي منع اسهال هستند و گاهي آن را اقراص نيز مي          ديگراند و قريب از حقنه    

گردد و پس از خفيفـه      افتد مذكور مي  ها مي   ا و شيافات و اقراص كه در حقنه       هكنند و اكنون نسخ حقنه    استعمال مي 

در اين باب و در اسهال حار اين است كه به آب بارتنگ تنها يا به بعض اقراص كه ذكر يابد حقنه كننـد يـا بـه نـان                              

ر و روغن بادام و زردة      هاي خفيفه اين است كه بگيرند ماءالشعي      فطير ميده در عصاره گداخته به عمل آرند و از حقنه          

چنين مطبوخ برنج بريان به       بيضه و آب برنج مطبوخ يا پيه گردة بز يك ساله مصفي و در آن گل مختوم اندازند و هم                   

شود و كذلك حقنه آب پوست و گـل مختـوم و ايـضاً ايـن                شحم بز و گاهي در آن پوست انار و مازو داخل كرده مي            

اآلس و عدس كه آب او دو بـار           الراعي و حب    دة كدو و خرفه و بارتنگ و عصي       حقنه هنگام حرارت شديد نافع آب جرا      

ريخته باشند همه را جمع كرده روغن گل و بيضة سفيدآب و گل ارمني و اقاقيا و توتيا در آن آميزند و اگـر حاجـت                          

د پوست بادام افيون افتد در وي به حسب حاجت و حال داخل كنند و اين نسخة حقنة سحج را نيز صالح است بگيرن

و پوست انار و مازو و سماق و برگ عليق و بيخ ينبوت و در شارب بجوشانند تا شـخين گـردد پـس صـاف نمـوده و                             

 براي سحج پس امهات ادوية آنها مرو كند         شيافات اما وها سوده به روغن آس و ران داخل نمايند          بعض اقراص حقنه  

االخوين و     افيون داخل بود و حضض و قرطاس سوخته و دم          و زعفران و سندروس و شب و ميعه و جندبيدستر چون          

ها كه هر دو اقليميا و مردارسنگ و مانند اينها و گاهي احتياج به زاجات               شاخ گوزن سوخته و گل قيموليا و ديگر گل        

عه  سندروس مي  ديگرو زنگار افتد و اين شياف سحج و زحير را نافع مر كندر زعفران افيون در سفيده بيضة بسرشند                    

 افيون جندبيدستر صمغ حضض به عصارة بارتنگ بسرشند و گاهي از            ديگرمر زعفران افيون در آب بارتنگ بسرشند        

سازند و بر پارچه و قطعة پنبه آلوده و در مقعد گذارنـد بـه ميـل و                    مثل اين ادوية مراهم به روغن گل و سفيداب مي         
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هاي سحجيه مثل اقراص كوكب اسـت و اقـراص          براي حقنه بعده ميل را بپيچند تا مستوي گردد و باقي ماند اقراص            

زرنيخ براي متأكل و بايد كه در شجر انگور نگاه دارند تا حفظ قوت او نمايد و اقراص قرطاس محرق بـه ايـن نـسخه                          

كاغذ سوخته ده درم زرنيخ سرخ و زرد هر دو سوخته قشور مس و شب يماني و مازو سـبز و آهـك آب ناديـده هـر                            

درم به عصارة بارتنگ هر قرص به وزن چهار درم سازند در كوچك يك درم از آن استعمال كننـد و در                      واحد دوازده   

بزرگ يك قرص به تمامه و قرص ديگر اين است بگيرند سماق و پوست اتار و موقوطن و گلنار و حب حصرم و قلقند 

ص سازند و ايـن قـرص قـوي اسـت           و قلقطار و رصاص محرق و سرمه هر واحد يك جزو و زنگار نيم جزو و از آن قر                  

بگيرند آهك و اشجار و اقاقيا و مازو و زرنيخ كه در سركه چند روز تر كنند پـس قـرص سـازند و از قـوت او گـاهي                              

 و اطلية نافعه در اين اضمده مـذكوره در بـاب عـالج اسـهال                و اما اضمده  حقنه كردن آن به آب بارتنگ كفايت كند         

شود و چون بـه ايـن وجـع را             مورد به تجربه رسيده و از آن بسيار انتفاع مي          مطلق است و طالي قرص كوكب به آب       

 جرجـاني نفع نشود مريض را در آبزن كه در آن قوابض معلومه به اندك شبت و حلبه و خطمي پخته باشد بنـشانند                       

نـد و اگـر     گويد كه اصل عالج سحج و اكثر امراض مراعات اعضاي رئيسه است اگر مـاده باشـد آن را از آن پـاك كن                       

ضعف بود قوت دهند و اگر سوءمزاج باشد تعديل نمايند بعده به عالج عضو عليل مشغول شوند و اول مراعـات مـزاج                       

دماغ كنند و آن را از فضول كه در آن جمع شده باشد پاك كنند و نطوالت محلله به كار برند و به شـمومات مقويـه                     

دماغ به ديگر اعضا نازل شود منقطع گردد و از آفـت آن ايمـن شـوند                 تقويت نمايند كه از اين تدبير مادة نزله كه از           

هاست و در منع عليل از غذا هيچ علت چندان استقصا نشايد            پس احوال قلب را مراعات كنند كه اين اصل همه عالج          

دارنـده  كرد كه قوت ساقط شود و هرگاه ضعف پديد آيد قوت را به چيزي غذايي تقويت دهند و بر آن مقدار از نگاه                        

و اگر بدين تمام در مقصد نه برآيد دواي موافق حال و مزاج به آن تركيب دهند بهر آنكه هر گـاه حفـظ قـوت قلـب                           

نمايند و قوت غريزي بر تحليل فضول و دفع مضرت اخالط ردي قادر شود و مراعات حال جگر نيز بايد كرد از بـراي                        

 بود و هرگاه سوءمزاج او را زائل كننـد خلـط ردي و مـادة                ها ضعف و سوءمزاج جگر      آنكه سبب اين علت و اكثر علت      

هاي معده سالم بود و هضم تام كند فضول           حاد و لذاع در آن تولد نكند و حال معده را نيز مراعات كنند چه اگر قوت                
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ـ                         د و  و اخالط ردي در بدن جمع نگردد و اگر در قواي او تقصيري بود هضم تام نكند و اعضاي ديگر آن تقصير را نتاب

اخالط رديه گرد آيد و امراض تولد كند و بهترين مراعات معده آن است كه او را از طعام فزوني و از امتال و ثقل نگاه                          

دارند و اگر در آن فضله بود آن را به قي يا به اسهال موافق استفراغ كنند و هرگاه مراعات احوال اين اعضا به حـسب                          

و عالج عضو عليل سهل شود و منفعت عالج زود پديد آيد و بدانند كـه                واجب كرده شود و ماده مرض منقطع گردد         

اكثر اوقات و داشتن دوا از بيمار نكردن عالج بهترين عالج باشد و گاه باشد كه سبب طول مرض معالجه و شرب دوا                       

صـه قـوت    بود و خصوصاً در اين علت از بهر آنكه اصل عالج اين مرض تجفيف ثقل غذا از طبيعت و قوت اعـضا و خا                       

-برشت و ماء  الماده كثيرالغذا مثل ماءاللحم و زردة بيضة مرغ نيم          امعا است و حفظ قوت غريزي به چيزي غذاي قليل         

جا فضيلتي است بزرگ بهر آنكه قوت او بسيار است و مادة او لطيف و از آن چيزي سخت انـدك بـه                       اللحم را در اين   

 غريزي نمايند و به چيزي كه ماده او اندك و قوت او بسيار بـود                معا رسد و آن را اثري نباشد پس هر گاه حفظ قوت           

غذا سازند از عالجات بسيار مستغني گرداند و قوت اعضا به جاي بازآيد و مادة بد را از خود بازدارد و دفع كند نبيني                        

تر آن  شود پس اولي  كه اكثر مريض طعامي يا دوايي بخورد و بر آن گران گردد و ناگواريده و متغير ناشده از وي جدا                     

بود كه غذا از نوعي كه مذكور شد بدهند لطيف و مقوي و در دوا نيز حيله بايد كرد تا قـوت او بـستانند و جـرم دوا                             

ندهند و هر ساعت اندك اندك دهند تا بر امعا ثقل نيارد و آن را نرنجاند و اين چنان باشد كه دوا را نـيم كوفتـه در                            

د بخيسانند و ماليده قوت آن در اين آب بستانند مثالً در اين مرض كند بـه چيزهـاي   صره بسته در آبي كه موافق بو      

كوفته در صره بسته در آب به يا          قابض حاجتست و قابض از درشتي خالي نباشد چون گلنار و خرنوب مانند اينها نيم              

زند و هر ساعت اندك انـدك       آب سيب تر كنند و ماليده صاف نموده لعابات چون لعاب اسپغول و بارتنگ با وي بيامي                

هـاي بـستان و ديـدن         افزا و نظـاره     هاي طرب   بدهند و بايد دانست كه سماع و الحان خوش و حكايات عجيب و بازي             

جواهرها و شميدن عطرهاي موافق در قوت و نشاط مريض و مشغول داشتن او تا دل از فكر مرض بازدارد اثر عظـيم                       

ص گل سحج و اسهال خون را از اكل كند بگيرند گل سرخ و تخم حماض بريـان                  دارد از اين غافل نبايد بود و اين قر        

هر يك سه درم صمغ عربي و كتيرا و نشاسته بريان كرده هر واحد نيم درم و همه را كوفته به آب اسـپغول سرشـته                    
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رفـه مـساوي    قرص سازند هر يك مثقال تا دو درم و اگر در امعا درد باشد اسپغول و تخم ريحان و بارتنگ و تخـم خ                       

گرفته همه مقدار سه درم يا چهار درم در آب گرم لت كنند تا لعاب بگيرد و مقدار دو درم روغن گل بر آن چكانيده                         

الدم گذشت و اين نـسخة او نيـز مفيـد اسـت ريونـد چينـي                   بدهند و قرص ريوند كه نسخة آن در ذيل ادوية اسهال          

ا دو درم به آب كاسني و اگر ريوند چيني را بكوبند و به روغن               زرشك كهربا گل ارمني گلنار مساوي شربتي مثقالي ت        

تاب دهنـد     تاب يا در دوغ سنگ      گل چرب كره دو درم در آب سيب ترش بدهند و اگر تب نباشد در شراب كهنه آهن                 

حج و   در عـالج سـ     ايضاًاآلس در آن بپزند با گل ارمني نافع بود انشاءاهللا تعالي              و شربت سيب و ماءالشعير كه به حب       

نويسد كه طريق عالج اين علت آن است كه تأمل كنند تا در احشا كه فوق امعاست هيچ آفتي و ورمي                     قرحه امعا مي  

آيد و از هر كجا كه آيد اول تدبير تنقيـه و            آيد يا از نفس امعا مي     و قرحه بوده است و خون از آن جا به امعا فرود مي            

ول شوند و اگر سبب مرض مادة تيز يا شور باشد كه از همـه بـدن                 غسل آن موضع بايد كرد پس به عالج قرحه مشغ         

به روده همي آيد اول بدن را از آن ماده پاك كنند و اگر از ذوبان اعضا بود به عالج تب دق معالجة آن نمايند و اگـر                            

ثـل لعـاب    سحج و قرحه در امعاي عليا بود آن را به اشربة لينه غساله پاك كنند كه در عـالج چـشم بـه كـار آيـد م                           

اسپغول و لعاب بهدانه و لعاب تخم كتان و لعاب تخم مرو و مانند آن تـا همـه آن را بـشويد و بلغزانـد و درد و لـذاع             

خلط احاط را باطل كند و حدت را از امعا بازدارد و اگر صفرا و اخالط تيز بر امعا بگذرد به خيارشنبر و آب كاسني و                          

گذرد و به مطبوخ هليلة زرد و سـياه           نند و اگر خلط تيزشور يا سوداوي همي       الثعلب و اندكي زعفران عالج ك       آب عنب 

و مويز و خيارشنبر معالجه نمايند و اگر سحج كهنه شده باشد و قرحه پليد گشته و از خوردن اشـياي جاليـه چـون                         

 كنـد و گوشـت      ماءالعسل و جالب و ايارج فيقرا چاره نباشد از بهر آنكه ايارج گوشـت فاسـد و روده و غيـر آن پـاك                       

تـاب يـا      تاب نموده و شـير تـازه سـنگ          صحيح برد يا در چند كرت ايارج فيقرا بايد داد بعده دوغ صاف كرده و سنگ               

تاب بنوشانند اگر تب نباشد سخت نافع بود و در ابتدا تدبير آن است كه مريض را از طعام باز دارند و دو روز يـا                            آهن

 شد و اگر قناعت نكند چيزي نرم و گرم دهند يا بر اين شير قناعت بايـد                  سه روز و حفظ قوت نمايند چنانچه مذكور       

تـر بـه    شايد حريره معمول از خندروس و پيه بط و پيه مرغ است و پيـه بـز مائـل     كرد و از اغذيه كه در اين علت مي        
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 آشامه در آبي    خشكي است و سودمندتر بود و از جاورس مقشر و برنج شسته هر دو نيم كوفته آشام سازند و اگر اين                    

بپزند كه اندك خشخاش كوفته در آن جوشانيده صاف نموده باشند و انـدك نـشاسته بريـان و صـمغ عربـي بريـان                         

اندازند صواب باشد و اين آشامه سودمند است بگيرند سماق و در آب باران يك شبانه روز تر كـرده صـاف نماينـد و                         

ر كرده چهار ساعت بنهند پس به دست نيـك ماليـده صـاف              ارزن مقشر يا برنج يا سبوس سميد در اين آب سماق ت           

كنند و با پيه بز بپزند و حركت دهند تا سطر شود و اندك صمغ بريان سوده اندازند و اگر تب نباشد آشام از بـرنج و                           

پايچه بر او بپزند و صمغ عربي داخل كنند و عدس و مقشر در آب بپزند و در آب او بريزنـد و در آب سـوم بـا بـرگ                               

ماض و برگ بارتنگ يا برگ خرفه يا آب سماق و پيه بز يا پيه بط با مغز بادام بريان بپزند و اگر به گوشت حاجـت                 ح

برشت با سماق منقي سـودمند        آيد كبك و تيهو و دراج به آب سماق و آب انار دانه پخته صواب بود و زردة بيضة نيم                   

ق تر كرده و خشك گردانند و خمير نـان بـه آبـي كننـد كـه                  بود خاصه اگر اول آن را در آب به و آب انار و آب سما              

اآلس و خرنوب و سماق در آن پخته و صاف كرده باشند و اگر خمير به آب طبيخ پايچه بسرشند صواب                       قسب و حب  

هاي قابض كه در باب گذشـته مـذكور شـد             باشد و شربت سيب و شربت به و شربت انار و شربت مورد و شربت ميوه               

د و شراب قابض به آب ممزوج كرده و آب در آفتابه آهني جوشانيده ستوده است و اگر شراب قـابض            همه سودمند بو  

بلوط عوض آن تر كنند روا باشد و اين           كوفته يك شبانه روز در آن تر كرده صاف كنند و اگر شاه              اآلس نيم   نباشد حب 

ض تخم خطمي مقشر ريحان بـر يـك         سفوف مقلياثا مفيد اسپغول تخم مرو و تخم بارتنگ تخم گل خرفه تخم حما             

وقيه همه را بريان كرده طباشير گل قيموليا و نشاسته بريان و صمغ عربي بريان هر يك دو وقيه سواي اسپغول همه          

را بكوبند شربت از سه درم تا پنج درم با شربت مورد و غير آن و به وقت خواب دو درم اسپغول بريان كرده به روغن                          

رم گل ارمني بدهند و پنير خشك كهنه قرحه كهنه را سـود دارد لـيكن تـشنگي آرد آن را               گل چرب نموده با يك د     

اول چند بار به آب بجوشانند تا شوري او برود پس خشك كرده بريان نموده بكوبند و شربت يك درم از همه ادويـه                        

 يك رطـل بغـدادي گـل         گويد كه بعضي طبيبان در اين علت خوردن        ثابت بن قره  تر است و      اين مرض به غايت نافع    

اآلس گرفته بيخته اسـهال كهنـه را    اند و دو درم تخم گندنا با دو درم حب ارمني در يك روز به تفاريق سودمند گفته       
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بازدارد و بواسير را سودمند بود و اين حب آزموده است و اسـهال خـون بـازدارد و بگيرنـد افيـون و مـازو و كزمـازج                   

ي دود رنگ و اگر سحج در امعاي سفلي بود تدبير حقنه كننـد بگيرنـد بـرنج    مساوي و به آب صمغ حب سازند شربت    

نمك بيست درم همه را در يك و نـيم رطـل      فارسي سي درم كشك جو بيست درم گل سرخ ده درم پيه گرده بز بي              

 داخـل   آب بپزند تا به يك رطل بغدادي بازآيد صاف كرده به كار برند و اگر در امعا شورش بود نيم وقيه روغـن گـل                        

اآلس و گلنار و گل سرخ هر يك پـنج درم جفـت               كنند و ايضاً كشك جو بريان كرده و برنج شسته هر يك وقيه حب             

بلوط سه درم برگ مورد تر بيست درم همه را در يك و نيم من آب بپزند تا كمتر از نيم مـن بمانـد و صـاف كـرده                              

ه و يك زردة بيضة مرغ پخته بياميزند پس بگيرند          عصارة برگ خرفه در روغن گل و عصارة برگ اسپغول هر يك وقي            

قيموليا و بسد سوخته و اقاقيا هر يك نيم درم سفيدة ارزيز و قرطاس سـوخته و سـرب سـوخته و شـسته و عـصارة                           

االخوين هر يك نيم درم همه را سائيده و بيخته بياميزند و به آرد به عمـل آرنـد و                      لحيةالتيس و نشاسته بريان و دم     

 كوزه گل حكمت كرده يك شب در تنور گذاشته برآرند تا بسوزد و اين حقنـه نيـز نـافع آب بارتنـگ آب                         بسد را در  

الراعي آب برگ خرفه هر يك سه اوقيه روغن گل يك و نيم اوقيه سفيدي بيضة مرغ و اگر سوزش نباشد عوض عصي

كاغذ سوخته و گـل ارمنـي هـر يـك        االخوين    سفيدي زردي كنند و همه را بياميزند يك درم و صمغ عربي اقاقيا دم             

درم همه را سائيده بياميزند و اگر آب برگ خرفه تنها به اين ادويه به كار برند روا باشد و بعد حقنـه بـرگ مـورد يـا                      

مازو و گلنار در آب بپزند و اسفنج در آن آْب تر كرده و گرم بر مقعد نهند تا حقنه نرود باز نگـردد و هـر گـاه قرحـه                           

ه گردد اول به ماءالعسل يا به آب نمك كه زيتون در آن پرورده باشند يا به طبخ ماهي شـور حقنـه                       فاسد شود و آكل   

هـا بـه كـار        كنند و اگر ريم و چرك بسيار آيد از قرص زرنيخ چاره نباشد به قدر نيم درم و نهايت دو درم در اين آب                       

 و تدارك سوزش آن از عقـب بـه حقنـه            برند و باقي تدبير دادن مخدرات پيش از حقنه به صورت عدم تحمل مريض             

 اين است بگيرند زرنـيخ سـرخ و زرد و هـر يـك     قرص زرنيخروغن گل همان است كه در قول شيخ گذشت و نسخة           

رطل بغدادي آهك دو رطل كاغذ سوخته هشت اوقيه اقاقيا هشت اوقيه همـه را بـسايند و بـه آب بارتنـگ سرشـته                         

ته هر يك پانزده درم زرنيخ سرخ بيست و پنج درم عـصارة لحيـةالتيس               قرص سازند و ايضاً زرنيخ زرد قرطاس سوخ       
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مرداسنگ هر يك سه درم رب غوره و سفيداب هر يك پنج درم آهك ده درم به دستور قرص سـازند و يـك نـسخة                          

اين همان است كه در قول شيخ گذشت و اين اقراص را به اين طريق استعمال نمايند كه برنج شسته و خشك كرده                       

يز تخم كوفته تر كرده خوب بمالند و صاف نموده مقدار نيم درم تا يك درم قـرص مـذكوره در آن حـل كـرده                          با مو 

 گويد كه چـون  مجوسيكرده به عمل آرند و اگر در آب سماق و آب بارتنگ و آب برگ مورد تر به كار برند روا باشد              

به رب به يا شربت آس بخورند و سفوف كهربا به           سحج و بروز دم از امعاي عليا باشد بايد كه در اول امر سفوف طين                

شربت آس مع آب خرفه يا آب بارتنگ دهند و يا قرص گلنار و قرص بسد به اشربة قابضة مذكوره بدهنـد و ايـن دوا                          

االخوين عصارة لحيةالتيس هر واحـد نـيم جـزو باريـك              نافع سحج است صمغ عربي گل قبرسي هر واحد جزوي دم          

ت آس يا به آب برگ حماض يا به آب شاخ خرفه بدهند و ايضاً صمغ عربي گـل قبرسـي هـر                       سائيده دو درم به شرب    

واحد سه درم اقاقيا عصارة لحيةالتيس كهربا با بسد مرواريد هر واحد درم گلنار تخم حماض هر واحد نيم درم تخـم                      

ه آب بارتنـگ بخورنـد و شـير         خرفه بريان دو درم باريك سائيده و دو درم به شربت آس يا رب به يا رب خرفه و يا ب                    

تاب تا ماهيت او نشف گردد به اندك كوكب بدهند و اگر تب باشد شير ندهند و اول قرص طباشير                      تاب يا سنگ    آهن

ممسك به رب به يا رب آس دهند و بعد از ساعتي آب پوست جو به صـمغ عربـي و گـل قبرسـي بدهنـد و بعـد دو                    

م ريحان هر واحد پنج درم صمغ عربي گل قبرسي نشاسته هر واحد             ساعت از اين سفوف دهند اسپغول تخم مرو تخ        

سه درم طباشير گل سرخ كهربا هر واحد دو درم بور به اعتدال بريان نمايند تا سوخته نشود و ادويه را سـواي بـزور                         

 و  كوفته آميزند شربت سه درم به رب به يا رب آس و اگر تب نباشد تغذيه به لحوم طيور جبلي مجفـف مثـل تيهـو                         

كبك و شفنين و دراج به طريق نارباج به زيت و اناردانه پخته بايد كرد و اگر اين به اطراف بره بسازند باكي نيست و                         

سماقيه چون شاخ خرفه و بقلة حماض در آن اندازند نافع بود و اگر در اين جا تب باشد مزورات مذكور و نان مبلول                        

ر و جاورس مقشر با برنج و ايضاً زردة بيضه به سركه جوشانده كه بـر  به آب انار ميخوش دهند و حريرة معمول از شي      

آن قدري سماق پاشيده باشند بدهند و اگر زردة بيضه گرفته به قدري آب انار و سـماق بزننـد يـا بـر آن انـدك آب                            

د نفع بخشد سماق اندازند يا مازو باريك سوده بگيرند و بر آن زيت جوش كرده اندازند و صاحب اين مرض را بخورانن   
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و اگر حريرة معمول را از برنج فارسي اندك بريان كرده به شحم گردة بز دهند انتفاع يابد و حساي متخذ از كوكب و                        

غبيرا به مغز بادام سوده و روغن بادام و حسوي متخذ از اطريه به آب سماق و پيه گـردة بـز و روغـن گـل اگـر تـب                 

ع است و قبل از غذا تفكه به سفرجل و امرود و سيب قابض و غبيـرا و                  نباشد باقالي مطبوخ به سركه و آب سماق ناف        

بلوط و مانند آن كنند و در آب نوشيدني طباشير و صمغ عربي و گل قبرسي و گل  زعرور و كنار خشك و بلوط و شاه

شن ندهند القبض خ الحموضت و نمكين اجتناب كنند و چيزهاي قوي        ارمني اندازند و بايد كه از اشياي حريفه و قوي         

مگر آنكه با وي چيزي باشد كه در آن لزوجت و ماللت بود مثل نشاسته و صمغ عربـي و گـل و بـزور لعـابي و ايـن                              

سفوف مجرب عجيب نافع سحج و زخم امعا است اسپغول تخم مرو و تخم ريحان و تخم خيار بريان هر واحد شـش                       

د چهار درم تخم حماض بارتنـگ صـمغ عربـي گـل         بلوط تخم خرفه بريان هر واح       اآلس حب انبرباريس شاه     درم حب 

ارمني و قبرسي و قيموليا نشاسته هر واحد پنج درم به سركه با گلنار طباشير گشنيز بريان گل سرخ هر واحـد سـه                        

درم سرطان بحري خرمهره سوخته اقاقيا عصارة لحيةالتيس هر واحد دو درم همـه را سـواي سـه تخـم اول باريـك                        

تـاب بـه انـدك كعـك          رم به آب آس يا رب او يا رب به دهند و اگر تب نباشد دوغ گـاؤ آهـن                   سائيده دو درم تا سه د     

بدهند و اين حب سحج را نافع است گل قبرس صمغ عربي اقاقيا عصارة لحيةالتيس حضض هر واحد يك و نيم درم                      

ها سـازند و      ه حب سماق گلنار گل سرخ پوست انار تخم حماض هر واحد دو درم باريك سائيده به آب بارتنگ سرشت                 

القـبض اسـتعمال    خشك كرده از مثقال تا دو درم به رب آس بدهند و اگر امعا را جراحت عارض شـود اشـياي قـوي             

نبايد كرد و بلكه بايد كه صاحب او را اشياي لينه مثل سفوف طين به اندك اقاقيا و كهربا دهند و اين سفوف بدهند                        

نج درم نشاسته بريان صمغ عربي گل ارمني هر واحد ده درم كوفته             تخم خبازي تخم خطمي مقشر بريان هر واحد پ        

بيخته سه درم به شربت آس بخورند و اگر با وجود جراحت و سحج قبض شكم و احتباس براز عارض شود بايـد كـه                         

اسپغول و تخم كنوچه و تخم ريحان و تخم خطمي و خبازي غير بريان هر واحد يك جزو سه يـا چهـار درم از ايـن                           

ه به آب نيم گرم و روغن گل بدهند كه تليين طبيعت كند و قرحه را ايذا نرساند و اگر فائده نشود اين دوا را به                          گرفت

آبي كه فلوس خيارشنبر در آن ماليده باشند بدهند و اما هر گاه قرحه در امعاي سفلي باشد و ادويـة متناولـه در آن                         
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عت وصول به موضع عليل به غيرضعيف شدن قوت به مرور آنهـا بـه               ها اختيار كنند كه آنها بنابر سر        فائده نكند حقنه  

اعضاي عليا نفخ بليغ دارد پس اگر معذلك اسهال خون بود بايد كه نظر كنند اگر آمدن خـون بـه غيـرمغص بـود و                          

الراعي مجمـوع نـيم رطـل گرفتـه زردة بيـضه بـه سـركه                  وجع و لذع كمتر باشد آب بارتنگ و آب خرفه و آب عصي            

االخوين هر واحد چهار دانـگ باريـك           و گل قبرسي و صمغ عربي بر واحد درم عصارة لحيةالتيس اقاقيا دم             جوشانيده

گـرم    سوده آميزند و روغن گل جيد بر آن انداخته در هاون با زردة بيضه بسايند و به عصارات مـذكوره آميختـه نـيم                       

ول در اين اضافه كنند و اگر آمدن خـون بـا            حقنه كنند و اگر معذلك تب و لهيب و كرب باشد آب كدو و لعاب اسپغ               

هاي مغري و مسكن لذع مثل حقنه كه در آن بـرنج و پوسـت جـو و پيـه و                     شدت و مغص و لذع باشد بايد كه حقنه        

النفع است برنج فارسي عدس مقشر پوسـت جـو جـاورس              صمغ عربي باشد حقنه كنند و اين حقنه در اين باب قوي           

اآلس قرط طراثيث هر واحد پنج درم همـه را بـه سـه                ر ترش گلنار جفت بلوط حب     مقشر هر واحد ده درم پوست انا      

رطل آب بجوشانند تا يك رطل بماند صاف نموده نيم رطل از آن بگيرند و بر آن اين ذرور اندازند بگيرند گل قبرسي                  

التيس سفيداب ارزيـز    االخوين عصارة لحية    گل قيموليا صمغ عربي نشاستة بريان گل سرخ هر واحد دو درم اقاقيا دم             

اسرب سوخته كهرباي سوخته كاغذ سوخته بسد سوخته هر واحد يك درم و باريك سائيده چهار درم از آن بگيرند و          

زردي بيضه در سركه جوشانيده و روغن گل و پيه بز گداخته هر واحد ده درم همه را در هاون نيك سـائيده در آب                         

ام و دو سه روز اين عمل نمايند تا آنكه كفايت كند و ايـن حقنـه نيـز                   گرم حقنه كنند صبح و ش       مطبوخ آميخته نيم  

مجرب است بگيرند اجزاي مطبوخ مذكور سواي جاورس و به دستور آب او گرفته و در آن صمغ عربي و گل ارمني و                       

ي بيضه  االخوين و اقاقيا هر واحد نيم درم و زرد          قبرسي و نشاسته و كاغذ سوخته هر واحد درم سفيداب رصاص و دم            

كه در سركه پخته باشند دو عدد پيه گردة بز ده درم به دستور آميخته حقنه كنند و اين حقنه خفيـف اسـت بـرنج                          

اآلس هـر واحـد پـنج درم همـه را در سـه رطـل آب                   سفيد و جو مقشري هر واحد بيست درم گل سرخ گلنار حـب            

االخوين صمغ عربي   اين ذرور قرطاس محرق دمبجوشانند تا به يك رطل آيد صاف نمودده نيم رطل از آن بگيرند در         

گل قبرسي سفيداب ارزيز گشنيز خشك هر واحد نيم درم باريك كوفته بيخته و زردي بيضه در سركه جوشـانيده و                     
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ها بـه حـسب     گرم حقنه كنند و بايد كه از اين حقنه        روغن گل خام اوقيه در هاون كرده و به آب مطبوخ آميخته نيم            

ضعف آن استعمال نمايند و اما حاجت به سوي آن از اشياي قابـضه و لزجـه و بـادره و غيـر آن                        شاهده قوت مرض و     

داعي است و بايد كه تقليل غذا كنند تا براز كم شود و بر اين مواضع بسيار گذر نكند تا سحج آرد و اگر مرض طـول                        

 و رطوبـت آن وفـا نكننـد و آنچـه            ها براي تجفيف قرحه به سبب كثرت عفونـت          كند و از نوع اكله گردد و اين حقنه        

هـاي زرنـيخ حقنـه        التجفيف مثل حقنه    خارج شود همگي چرك به غير خون بود بايد كه به حقنه حادة محرقه قوي              

گـردد  شود هرگاه نشف آن به ادوية مجففه مثل مراهم و ذرورات نمـي            كنند بهر آنكه قروحي كه در خارج عارض مي        

يي كه در غايت به تجفيف باشند و آن داغ است و از اقسام داغ آن است كـه بـه                   شود استعمال اشيا  در آن احتياج مي   

هاي حاده كـه     بايد كه در مثل اين سحج حقنه      ادوية محرقه مثل فلدفيون و ديگ بر ديگ بود و يا به آتش فلهذا مي              

هـا در ابتـدا      حقنـه  قائم مقام داغ باشند استعمال كنند و او آن است كه در آن زرنيخ افتـد و نـشايد كـه مثـل ايـن                        

افتـد زرنـيخ     است كـه در حقنـه مـي        زرنيخ اقراص صفتاستعمال كنند وليكن بعده درازي مدت و خروج ريم و اين            

االخـوين هـر      سرخ و زرد و شب يماني و مازو و مس سوخته و آهك آب ناديده هر واحد شش درم صـبر سـوخته دم                       

احد دو درم همه را باريك سائيده به آب آس سرشـته قـرص   واحد سه درم افيون و صمغ عربي و سفيداب ارزيز هر و    

اي كه مذكور شد چهار اوقيـه       سازند و هنگام احتياج دو درم از آن در آب برنج و عدس و پوست جو مطبوخ به ادويه                  

حل كرده حقنه كنند و ايضاً زرنيخ سرخ و زرد شب يماني هر واحد ده درم نوره غيرمطفي بيست درم سوخته كاغـذ                       

 افيون اقاقيا عصارة لحيةالتيس و زاريح هر واحد پنج درم باريك سائيده به آب بارتنگ سرشته قرص سازند و                    سوخته

آب برنج و عدس و غيره كه مـذكور شـد اسـتعمال نماينـد و ايـضاً زرنـيخ سـرخ و زرد و كاغـذ سـوخته و اقاقيـا و                                 

ر واحد چهار درم شب يماني و مس سـوخته          االخوين و مازو و صمغ عربي و گل قيموليا كه آن حجر رخام است ه                دم

هر واحد سه درم افيون زعفران هر واحد دو درم آهك آب نارسيده شش درم سايده به آب آس سرشته قرص سـازند     

به وزن يك مثقال و بدانچه مذكور شد به عمل آرند و اگر قرحه و سحج در معاي مستقيم باشـد بايـد كـه شـيافات                           

نها به موضع برسند و اين شياف قطع خون كند اقاقيـا عـصارة لحيـةالتيس گلنـار گـل                    نافعه آن استعمال كنند كه آ     
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االخوين خرمهرة سوخته سفيداب ارزيز هر واحد نيم جـزو همـه را باريـك سـائيده بـه آب                      قبرسي هر واحد جزو دم    

 سرشته گذاشـته  الراعي يا آب خرفه سرشته شيافات سازند به قدر چهار انگشت مضموم در آنبارتنگ يا به آب عصي    

خشك نموده استعمال كنند و اين فتيله سحج را مجرب است برنج فارسي صمغ عربي و گل قبرسي هر واحـد جـزو                       

االخوين عصارة لحيةالتيس افيون هر واحد نيم جزو باريك سائيده بـه آب               اقاقيا كاغذ سوخته گلنار سفيداب ارزيز دم      

 يك طرف آن رشته باشد و اگر از موضع قريب ريم آيد اين شياف               بارتنگ يا به آب آس سرشته شيافات سازند كه در         

االخوين اقاقيا مرداسنگ چـرك نقـره         استعمال كنند زرنيخ سرخ و زرد هر واحد دو درم آهك آب ناديده سه درم دم               

عصارة لحيةالتيس هر واحد يك و نيم درم همه را باريك سائيده به آب صمغ عربـي سرشـته شـيافات دراز بـه قـدر                          

گشت سازند و در آن رشته گذارند تا وقت حاجت اخراج رشته را بكشند و بار دوم اعاده كنند و اگر سحج در معاي                        ان

ها هر دو استعمال كنند و بايد كه چون صاحبان زخم امعا اصالح يابنـد و بـه                  عليا باشد در آن ادوية مشروبه و حقنه       

ل و سقمونيا افتد اجتنـاب نماينـد و چـون بـه دادن دواي               شوند از دادن ادويه مسهله السيما آنچه در آن تخم حنظ          

ذكـر ادويـة    مشهل ايشان را ضرورت افتد هليله و سنا و گل سرخ و شاهتره و لبالب و خيارشنبر و ماننـد آن دهنـد                        

كه نافع اقسام سحج و قرحة امعاست خوردن بردي مخرق و مر به قدر بـاقال و كتيـرا بـه قـدر درم و                         مفرده و مركبه    

اآلس و مازو و پوست انار ترش هر دو كوفته جوشانيده و خشك كرده سوده يـك درم خـوردن و                       رنب مع حب  تخم ك 

االخوين و عصارة گلنار و سماق و تخم حماض و برگ او و عذبه و غبيرا و بلوط و پيه بز و گل خبازي و مقـل زرد                              دم

برشت و بـه سـركه جوشـانيده و رب انجبـار و               و طراثيث به شير تازة ميش و ملوخيا و زعرور سفيد و زردة بيضة نيم              

برشت پاشيده و تعليـق اسـتخوان ران چـپ            پوست بيخ آن دو درم و تخم حماحم و مازو يك درم بر زردي بيضة نيم               

كركس و حقنة نشاستة بريان و كذا الجورد محلول در روغن گل و كذا در عصارة بارتنگ كتيرا يك درم حـل كـرده                        

ب موم و روغن گل هر واحد پنج درم گداخته ليكن مضعف اشتها است و حقنه پوست                 كه مجرب سويدي است و شر     

انار ترش و آرد جو بريان و برنج بريان همه را جوشانيده و ضماد دماغ شتر به آب گندناي تازه زير ناف و شـرب دوغ                          

 و خلط انـدكي افيـون در        تاب كه مجرب سويدي است و زمرد شرباً و تعليقاً و پو ست جو به مسكه حقنه و شرباً                    آهن
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گـرم   هاست و اغتذا به حريرة برنج بريان جاورس بريان و جلوس مريض در طبـيخ نـيم             ادوية سحج كه مقوي فعل آن     

آس و گل سرخ و پوست خشخاش و گلنار همه را خوب جوشانيده كه مجرب سويدي اسـت هـر واحـد نـافع سـحج                  

ي مصري و قرطاس مصري سوخته و گل عليق و ثمر آن قبـل از               اند و گويند كه قروح امعا را خوردن آرد باقال         نوشته

سياه شدن و حشيشه خرفة بريان و شاخ آن بدون برگ و پنيرماية خرگوش سه قيراط و لحم او بريان كـرده و تخـم                         

القطرب  غافث تنها يا به شراب و بيخ خطمي به شراب قابض و كنار و پوست آن و باقال مطبوخ به سركه و آب و سراج            

الديك نيز گويند و گل آن و گل ملوخيا و تخم آن و از موم به قدر عدس حب ساخته ده    الكلب كه حصرم    ثمر عليق و  

عدد هر روز و طراثيث و خوالن و بلوط و جفت بلوط و تخم حماض بريان و عصارة لحيةالتيس و گل آن و برگ آن و 

دي و تخم نيلوفر و طلق محلول بـه آب          قسب خشك و توت شامي خام سرخ و سفرجل و حضض مكي و بسباسة هن              

بارتنگ و طاليسفر و غبيرا و پوست آن و پنيرمايه اسب و كتيرا و قرظ طراثيث صمغ عربي هر سه سوده و مـصطكي                        

و برگ شجران و مر به قدر باقال و لبالب كه گل او سفيد باشد مسلوق به روغن بادام گل سفيد آن به مقداري كه در                          

شام و گل ارمني و تخم بارتنگ و برگ آن مسلوق به شيرة بادام و شـاخ گـوزن سـوخته كـه                       سه انگشت آيد صبح و      

سفيد شود و خون آن بريان كرده و طين الني و تخم حماض و كهربا هر دو و گل مختوم و گل قبرسي و بيخ نيلوفر                          

ثولوسات و شادنج مغسول و الحديد و برنج بريان و پنيرماية بره سه ا سفيد و تخم آن و زرشك مع تخم كوفته و خبث         

االخـوين و طباشـير و مرجـان سـرخ و گـل كـرم بـري و         خاكستر شاخ انگور نيم درم و خشخاش سفيد و سياه و دم   

شكوفه انگور و خرمهره سوخته به شراب ابيض مغره به آب بارتنـگ و بيـضه در سـركه جوشـانيده و كاغـذ مـصري                          

 مويز سوده و بيضه خـام و آرد دخـن در پـنج درم روغـن گـل                   سوخته مع ربع وزن او شادنج و بردي سوخته و تخم          

بريان كرده و برگ ترنجان به نطرون و پيه نر گاؤ به عدس مقشر پخته و مرشف خشك كره و گل قيمولياي بريـان و   

مثل او زفت سوده چهار درم هر روز متواتر و كرنب بستاني مسلوق در بارد مطيب به فلفـل و انـدكي نمـك و مقـل                           

العالم و عصارة اذناب خيل و برگ آن به شراب و             م درم تا ورم و نوشيدن عصارة اطراف نرم عليق و عصارة حي            ازرق ني 

طبيخ بيخ خطمي و طبيخ بيخ بنطافلن و طبيخ برگ او و عصارة او و مازو سبز خام سوده يا سوخته در سـركه سـرد         
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تاب و طبـيخ جفـت بلـوط و طبـيخ نـشاره               هنتاب و دوغ آ     كرده سوده بر آب سرد پاشيده صباح نوشيدن و آب آهن          

چوب كنار در سركه و طبيخ توت شامي خام سرخ و شربت به و عصارة او كه مجرب سـويدي اسـت و طبـيخ دخـن                           

جريش بريان به طور حريره پخته و عصارة برگ كرم و خيوط او و طبـيخ جوزالـسرو و طبـيخ بـرگ لـبالب سـياه و                            

صارة قسوس و طبيخ اناردانه و طبيخ ثيل و عصارة او سـيماخيوس و حريـره                عصارة كاسني بري و عصارة بارتنگ و ع       

نشاسته بريان و پيه بز و شرب و حقنه گلنـار و شـرب و تعليـق فيـروزه و حقنـه آب حـصرم و طبـيخ پوسـت بـيخ                                

توم انبرباريس شرباً و حقنه موم و روغن گل مخلوط او و شرب و حقنه خوالن و كذا طبيخ اقماع بلوط و گذا گل مخ                        

الراعي و شرب و حقنه شير تازه و حقنه طبيخ نشاره چوب ميـسر و خلـط انـدكي افيـون در ادويـه و                           و عصارة عصي  

شرب و حقنه صمغ بادام و كذا مر و حقنة عصارة برگ خالف و اطراف نرم او و كذا عصارة بارتنگ و كذا طبيخ بـرگ                          

ي و كذا اسرنج به شحم بز ماده و عصاره بارتنگ و كـذا              سماق و كذا طبيخ گل سرخ به اقماع او و كذا به عصارة خباز             

 گويند كه كوكنار دو ماشه سـوده        ديگرماءالشعير محمض كه در آن درم فقراليهود پاشيده باشند هر واحد نافع است              

با پيه بز چهار ماشه آميخته طبع كردن بسي نافع است و شيرة خرفه تنها يا با گل ارمني در سحج كه با تشنگي بود                       

اآلس و شـربت انجبـار بدهنـد درد            يك درم پوست خشخاش با دو درم صمغ عربي به شربت حب            ديگراثر تمام دارد    

الطين به روغن بادام چرب كرده پنج ماشه سفوف يهودي يـك ماشـه                 سفوف ديگرروده را ساكن كند و خون بازدارد        

ك بريان شـيرة خـشخاش بريـان هريـك          الرمان به روغن بادام چرب كرده سه ماشه با شيرة گشنيز خش             سفوف حب 

اآلس بريان هر يك شـش ماشـه و آب ريـشة خطمـي                چهار ماشه شيرة بيخ انجبار شيرة تخم خرفه بريان شيرة حب          

 ديگـر چهار ماشه لعاب بهدانه سه ماشه اسپغول شش ماشه بارتنگ بريان پنج ماشه براي سحج سديد معمول اسـت                    

وشانيده چهار تخم يك توله داخل كرده يك جوش ديگر داده سرد كرده ريشة خطمي چهار ماشه بهدانه سه ماشه ج

شربت به شيرين دو توله روغن گل شش ماشه داخل كرده بنوشند و گاهي شربت انار و روغن بـادام و شـيرة خرفـه                         

ر  روغن بادام وقت درد روده از لذع ماده تيز و شـور و سـحج و مغـص و زحيـ                     و بدانند كه  شود  عوض بهدانه كرده مي   

االمعاي بثوري و در اسهال از دواي معا كه اثرش در امعا مانده باشد و در قـبض طبيعـت و                       سوداوي و صفراوي و زلق    
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قولنج به ادوية مناسبه معمول است و روغن گل و روغن نيلوفر برودت دارند مگر روغن گل قـابض و مقـوي اسـت و                         

واريد محلول به ترشي ترنج كهربا تخم حماض پوست انـار            مر ديگراند  روغن نيلوفر و روغن بادام هر دو ملين طبيعت        

برشت پاشيده اسـتعمال كننـد        پوست خشخاش مازو و صمغ بريان مساوي سوده به هل سرشته يا بر زردة بيضة نيم               

براي منع سحج و اسهال كه اطبا از عالج آن درمانده باشند و از كدام دوا انتفاع حاصل نشود و مجرب انطاكي اسـت                        

يم علي گفته كه يكي را از افيونيان اسهال عظيم به مشاركت طحال و يا سحج امعاي دقاق و زحر عظيم بـا                    حك ديگر

ساير عالمات بائله عارض گرديد اول تليين كرده شد به بنفشه نه ماشه و عناب بيست و پنج دانه و ريشه خطمي نـه                        

شد و آخر  ه تا سه روز هر صبح اين دارو داده مي         ماشه و گاؤزبان و بيخ كبر هر يك پنج ماشه و خميرة بنفشه سه تول              

شـد بـا يـك        روز يك دانگ داروي سرفة قوي كه مركب است از مر و ميعه و زعفران و روغن بلسان و افيون داده مي                     

مثقال مفرح بنگيان و چهارم و پـنجم روز دو مرتبـه ايـن دارو داده شـد كهربـا يـك دانـگ گـل مختـوم دو دانـگ                               

 گل ارمني يك دانگ صمغ عربي بريان دو دانگ اسپغول بـه روغـن ديـودار چـرب كـرده يـك                االخوين يك دانگ    دم

 دماالخوين كه با طباشير بسد محرق مغـسول         ديگرشد شفا يافت پرهيز بسيار نداديم         مثقال با عرق بارتنگ داده مي     

ار ماشـه دانـة هيـل سـه     هر يك چهار سرخ سوده و تناول نمايند و بااليش چهار تخم به آب پخته يا به بارتنگ چهـ                 

 حـب ماشه سوده به آب پخته شيرة خرفه شيرة بيخ انجبار داخل كرده دهند سحج و اسـهال خـون را مفيـد اسـت                         

سده باشد نافع است گيـرو كـات رال گونـد كتيـرا تخـم بـرنج مقـشر مغـز                        براي سحج و اسهال خوني كه بي       هندي

م يكي بخورند ديگر پهكري افيون هر دو مـساوي صـاليه      بيلگيري مساوي به قدر كنار دشتي رب سازند و صبح و شا           

 كتيرا  ديگر دوايكرده چهار برابر فلفل و نخود سازند و يكي بدهند سحج را نافع بود و عرق بيلگيري نيز مفيد است                     

شاخ گوزن سوخته مساوي سفوف ساخته يك مثقال بخورند قروح امعا و اسهال دموي را نافع بـود و اگـر بـزر كتـان                       

   كرده در آب بجوشانند و صاف كرده و بدان حقنه كند براي قرحة امعا و مغص مفرط مفيدبريان

  صفراوي امعاي قرحة و سحج عالج

 بهتـر  صـفرا  مـسهل  از باشد دقاق امعاي در اگر و بود مناسب بارد حقنة از صفرا تنقية باشد غالظ امعاي در ماده اگر



564 

 

 دادن باشـد  شـديدالحدت  منـصبة  مـادة  كه صورتي در و ندارد قهمضائ كردن سليق يا فصد باشد قوي قوت واگر بود

 سـه  مـذكور  قـرص  يـا  و كننـد  انار شربت و قابض طباشير قرص از امعا تقويت تنقيه از بعد و بود مفيد هم مخدرات

 صـمغ  و بدهند آورده در سر آب در ماشه جفت اسپغول لعاب و ماشه سه بهدانه لعاب و ماشه نه خرفه شيرة با ماشه

 در كـه  حمامني گل قرص كذا و است نافع بسي دادن سرد آب به نيم و ماشه سه ريحان تخم درم چهار سوده بيعر

 ماشـه  چهار يك هر اسپغول سبوس بارتنگ ماشه يك هر نشاسته زرورد كتيرا عربي صمغ يا و گذشت جرجاني قول

 بـه  بـود  نيـز  امعـا  مقـوي  بود معده قوي چه هر و نمايند تناول سيب و انار و دهند تاب  سنگ و گاؤ   دوغ پيالة يك با

 دوغ خـوردن  و سـازند  ضماد مورد آب به اقاقيا زرورد سفيد صندل ارمني گل و كنند استعمال آنها از احتياج حسب

 و بنفـشه  شـربت  بـا  برشته لعابيه بارده بزور از سحج بايستد انصباب از ماده گاه هر پس است مفيد نيز تنها تاب  آهن

 بـيخ  شـيرة  ماشـه  سـه  بهدانه لعاب ماشه شش خطمي ريشة لعاب و كرد بايد گردد زحير مذكور  در كه مغريه ادوية

 دو شـيرين  بـه  رب بـرآورده  توله چهار گالب توله ده زبان گاؤ عرق در ماشه شش خرفه تخم شيرة ماشه چهار انجبار

 عـرق  بـه  ماشه دو بهدانه اشهم چهار خطمي ريشه يا و بنوشند پاشيده ماشه چهار يك هر ريحان تخم اسپغول توله

 گـل  روغـن  ماشـه  شش يك هر اآلس  حب شيرة كاهو تخم شيرة ماشه چهار خرفه تخم شيرة جوشانيده الثعلب  عنب

 شـيرة  پخته آب به سوده ماشه سه هيل دانة ماشه چهار بارتنگ آب به يا و دارند موقوف شيريني و دهند ماشه پنج

 سـحج  بـا  اگر و بنوشند كرده حل توله گل روغن ماشه نه بريان رتخمچها ماشه چهار خطمي ريشه لعاب ماشه شش

 بـر  پـرورده  ابقه يا يخ آب كنانيده طبع ماشه يك تازه موم فايده نكند  ديگر عالج و باشد قلب اختالج و اشتها سقوط

 آب و غـذا  و آورنـد  عمـل  بـه  روز آخـر  تـا  روز اول از ماش يك يك بعد مرتبه چهار سان همين و كنند نطول شكم

 بـه  تـشنگي  در و دهنـد  بـرنج  خـشكة  قدر همين و توله نيم و يك وزن به ي گاؤ جغرات بااليي شب وقت اال موقوف

 نـيم  افيون درم يك عربي صمغ درم دو واحد هر عذبه مازو اگر و است مجرب كه بنوشانند پرورده يخ باران آب جاي

 مجـرب  و صادق زحير و سحج در دهند طفل به حب يك و كالن به حب دو و سازند ها  حب فلفل قدر به گرفته درم

 سـحج  در حمـاض  تخـم  و كهربـا  شرب تميمي قول به و است انطاكي مجرب نوع اين در كهربا با جو پوست و است
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 بيلگيـري  و بود مفيد نيز و مازو او مثل و عربي صمغ خوردن و ضماداً و حقنه و شرباً اقاقيا كذا و است نافع صفراوي

 و عطش چون كه فرمايد  مي شيخ مهره اقوال است سحج نافع هند اطباي قول به خوردن ساخته سفوف مساوي كات

 وجـع  اگـر  و نماينـد  اسـتعمال  كرده سرد دو هر جو پوست آب و مطبوخ رائب نمايد اشتداد صفراوي سحج در كرب

 آب مـع  گـاؤ    ادهمـ  شـجم  بـه  آن از قبل و نباشد چاره مخدرات استعمال از و گردد غشي قريب كه حتي كند شدت

 نيابد تسكين اگر و خلط اعتدال حصول بهر گردد منقطع مرض و كند وجع تسكين گاهي كه كنند حقنه جو پوست

 جو كشك آب بگيرند برند دست حقنه اين به وقت اين مثل در خواهند اگر و كنند عالج دانند مناسب كه چيزي به

 ايـن  در خوانـد  اگـر  و بزننـد  هـم  بر را همه و بيضه زردي و سفيداب و عربي صمغ و گل روغن بز گرده پيه و برنج و

 برود آن ماهيت كه حتي است تاب  آهن شير جيده ادوية از كه نويسد  مي قرشي نمايند استعمال و كنند داخل افيون

 شـربت  به سوده خشخاش پوست و شود  مي كرده اضافه بريان سه هر طباشير و نشاسته و عربي صمغ آن در گاهي و

 بـرنج  بريان جو است امعا قروح و سحج نافع حقنه اين و است سودمند خيلي ليسيدن آميخته آس يا سيب يا انجبار

 نمـوده  صـاف  جوشـانيده  آن برگ و اآلس  حب خطمي زرورد گلنار خشخاش پوست بارتنگ بريان ذره بريان مغسول

 كهربا االخوين  دم بريان نشاسته ريانب عربي صمغ دو هر در يا بز گردة پيه يا گل روغن در محلول مشوي بيضه زردة

 و خطمـي  و بريـان  جـو  بگيرنـد  اسـت  نافع سخت باب اين در دوا اين و برند كار به كرده اضافه درم واحد هر بسد و

 هنگـام  و بياشامند و كرده داخل سيب يا شربت آس  و انجبار شربت نموده صاف جوشانيده و خشخاش پوست زرورد

 و شـود   مـي  افـزوده  درم سه بريان چهارتخم گاهي و كنند استعمال بريان خرفه خمت شيرة به عطش و حرارت شدت

 تأكل به قرحه اگر و شود  مي كرده زياده بريان طباشير و عربي صمغ و نشاسته مرض قوت و حاجت شدت عند گاهي

 با اگر كه گويد او هم و نمايند مذكوره ادوية استعمال بعده افتد حاجت ماءالشعير و جالب مثل به آن جالي به باشد

 در و اسـت  مغـص  و سحج نافع طين سفوف و نمايند اختيار ارمني گل و بريان بزور مثل مغريات باشد سحج اسهال

 و زرد روغـن  بـه  چـون  كـه  گويـد  خـضر  كننـد  احتراز سماق مثل الحموضت  قوي خصوصاً و حوامض كثرت از سحج

 از حقنـه  كذلك و است سحج نافع بريان نشاستة از حقنه و بخشد نفع را امعا قروح و زحير كنند حقنه گرم خاكستر



566 

 

 حـل  بريـان  نـشاستة  و عربـي  صمغ اندك آن در و بجوشانند آن در كوفته  نيم خشخاش اگر و بوده سحج مفيد الدن

 از چون كذلك و بود نافع را امعا قرحه و اسهال بخورند باقال مقدار مرمكي چون و باشد ناصواب سازند حريره و كرده

 حقنـه  تازه سرخ گل عصارة نوشيدن و بخورند برشت  نيم بيضة در آن از درم نيم يا و كنند حقنه االخوين  دم درم نيم

 و ارمني گل با باشند پخته خشخاش تخم و به اندك و اآلس  حب آن در كه كشكاب كذا و است نافع آن آب به كردن

 فنـدق  از كـه  اسـت  آن ايـن  از انفع و بايد بريان امباد و بز گردة شحم به جاورس و برنج مثل قابض لزج سحج اغذيه

 پيه و اندك شير و آب به سوده دو هر خشخاش و بادام و بريان نشاسته و جو پوست از معمول حريره و سازند بريان

 و حـاد  و مـالح  چـه  هـر  از سحج در و نموده بريان كرده تر سركه در زيره از اندكي و بريان خشك گشنيز و بز گردة

 بـود  سحج مضر آن باشد سركه مثل غواص حاد لطيف حوامض از آنچه كه گفته من استاد و كنند حذر شدبا حريف

 سـحج  سبب اگر كه گويد سمرقندي دهد نفع گاهي بلكه نكند ضرر باشد سماق و زرشك مثل قابض كثيف آنچه در

 تـرش  بـه  و سـيب  و ريباس و انار و حصرم رب مثل ترش ربوب آن به  قطع بود باقي هنوز است صفرا انصباب آن كه

 و لـذع  آنهـا  در كـه  نكننـد  اسـتعمال  ها  ترشي كه است آن اولي نويسد  مي كرماني و نمايند حصرميات از غذا و كنند

 آن از بعـد  روده تعفن و چرك تنقية و جال بهر آنها ضرورت گاه هر قرحه در مگر است حرقت و وجع ازدياد و تقطيع

 آرنـد  عمل به حابس هاي    حقنه نمايند و  مقلياثا سفوف مثل مغريه ادوية به و بريان هلعابي باردة بزور به سحج معالجة

 آن در حـرف  وقـوع  سـبب  بـه  بـدان  سفوف نسبت و گويند را حرف يوناني در مقلياثا و گويند را لزج چيزي مغري و

 ايـن  او قرابـادين   نسخة به اين تركيب و است مراد همين جا اين در و نمايند اطالق نيز بزور سفوف بر گاهي و است

 درم پنج مرو تخم درم ده يك هر خشخاش تخم عربي صمغ بارتنگ تخم ريحان تخم و درم بيست اسپغول كه است

 چهـارتخم  سـواي  و كـرده  بريـان  را ها  تخم درم پانزده ارمني گل درم هفت يك هر نشاسته خرفه تخم حماض تخم

 ابتدا در باشد عليا امعاي در سحج اگر كه گويد ابوالحسن بخورند سرد آب به حاجت قدر به و بياميزند كوفته را همه

 و ارمني گل و خرفه تخم شيرة و بنوشند عربي صمغ و ارمني گل به ماءالشعير و خورند سفرجل رب به الطين  سفوف

 رب بـه  بارتنـگ  آب و خرفه تخم شيرة و كهربا قرص كه ببايد آيد زياده خون اگر و كنند استعمال به آب به طباشير
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 مـزورة  غـذا  و بنوشـانند  تاب  آهن يا تاب  سنگ شير باشد ريم شود خارج آنچه و گردد ساكن تب هرگاه و دهند سيب

 تيهـو  و دراج و بخوراننـد  باشـند  جوشـانيده  سـركه  يـا  سـماق  آب در كه بيضه زردة يابد صالح چون و سازند سماق

 تخـم  شيرة به يا بارتنگ آب به حقنه باشد سفلي امعاي در سحج اگر و بدهند اناردانه آب به يا سماق آب به معمول

 و ارمنـي  گـل  و االخـوين   دم و بارتنـگ  عصارة و سماق آب به بريان بيضة زردي و گل روغن با خرفه تخم و خيارين

 سـماق  آب بـه  تيهـو  يابـد  عـالج  مـريض  چون و دهند مزوره غذا نباشد تب اگر و نمايند مزاج تبريد و نمايند افيون

 مقشر جاورس مزورة غذا و بخورانند بادام روغن و گالب به نشاسته سفوف يا ملين سفوف كه گويد الياس بنا بدهند

 احتـراز  باشـد  غالـب  كيفيت آن در آنچه و بسيار ترش و بسيار شيرين از اشياي  او صاحب و سازند مقشر بادام مغز و

 نـشاسته  قبرسـي  گل سوخته گوزن شاخ التيسلحية عصارة است خون اسهال و زحير و سحج نافع دوا اين و نمايند

 درم پنجـاه  خرفـه  آب به يا درم ده آس رب به مثقال يك بيخته كوفته درم سه بريان عربي صمغ درم پنج واحد هر

 مثـل  ملينـات  بـه  صـفرا  اخـراج  و حمـاض  شـربت  و انـار  مثل اشربه به انصباب منع كه نويسد  مي خجندي و بدهند

 قـول  در كـه  اي  ادويـه  بـه  سـحج  معالجـة  بعـده  كننـد  آن ماننـد  و ورد شـربت  و ينترنجب و انارين آب شيرخشت و 

 بـه  بريان برنج غذا و دهند آس رب به قابض طباشير قرص يا كهربا قرص يا كرد بايد گذشت الياس ابن و سمرقندي

 سـوءمزاج  از اامعـ  سوي به لذاع خلط انصباب سحج سبب اگر كه نوشته مسيحي سازند ماكيان به يا بريان بادام مغز

 يـا  جگـر  مـزاج  تعـديل  بـه  ايـن  و كننـد  سبب امر اصالح به قصد اوالً باشد بدان جميع در ردي خلط يا ورم يا جگر

 منـصب  موذي و الذع چيزي امعا سوي به و شود منقطع سبب چون و بود فاسد خلط از بدن تنقية يا او ورم معالجة

 گرسـنه  قـوت  حـسب  بـه  زيـاده  يا روز دو را مريض كه نمايند امر اين به ابتدا و كنند شروع آن قروح عالج در نشود

 حريـرة  و تـرش  انـار  آب در نـان  آن از بعـد  و بجوشانند پس و شود غليظ تا كنند داغ آهن به ميش شير بعده دارند

 بـز  پيـه  جـاورس  و بـرنج  آرد از حريـره  باشـد  انصباب در ماده هنوز اگر و بدهند شير و جو پوست از معمول شخين

 از و بـسازند  بـز  و بـط  تخـم  و جـو  پوست از حريره باشد بيشتر لذاع اگر و بپاشند سوده بريان صمغ آن بر و ازندبس

 نيـك  دست به كرده تر روز دو باران آب در سماق باشد بسيار اسهال هرگاه و بريان نشاستة و سفيد خشخاش طبيخ
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 سـيب  چـوب  بـه  جوشـانيده  و كنند صاف و ليدهما خوب دست به انداخته حريش اي  ذره آن در كرده صاف و بمالند

 از معمـول  حريـرة  را سـحج  و برنـد  كـار  به گردد منعقد تا بپزند كرده داخل نر بز پيه و نمك اندكي و دهند حركت

 كـذلك  و بود نافع پايچه و اآلس  حب زعرور و  و غبيرا و كنار   و سفرجل و قسب و سماق و خرنوب نقوع و سوده كعك

 طـول  مـرض  گـاه  هر و سازند مطيب زيت و سركه به و اندازند بارتنگ طبخ در و بجوشانند ربا دو چون مقشر عدس

 و دراج گوشـت  مثل باشد خفيف چه آن لحم از بود خفيف اندك يا نباشد جا آن در تب و شود ضعف بدن در و كند

 آب بـه  يـا  حـصرم  آب به يا كنند بريان اين از واحد هر چون بري كبش و گوزن و غزال و خرگوش و شفنين و تدرو

 سـوده  گلنار اندك بدان و كرده آبگينه ظرف در كه اي  بيضه و جوشانيده سركه به بيضه ايضاً بدهند بجوشانند سماق

 تـرك  فواكـه  جميـع  و بخوراننـد  پخته نرم آتش به آميخته انار پوست يا سوده سماق يا لحيةالتيس عصارة يا مازو يا

 و خـشك  كنـار  و قـابض  انـار  و زعرور و خرنوب غبيرا و  و سيب و امرود و به ندكا تناول به نكنند صبر اگر و نمايند

 يـا  ممـزوج  زمخـت  سـياه  شراب يا آهني آفتابة در مطبوخ باران آب يا درياها آب نوشيدن بهر و است جائز بلوط  شاه

 سـاده  بـه  شـربت  بـه  سـوده  بريان ارمني گل و سوده بريان صمغ و مسلم بريان اسپغول اگر و بدهند ساده به شربت

 و حمـاض  تخم و خبازي تخم و بارتنگ تخم و خرفه تخم و بزرقطونا را دقاق امعاي قروح و بود نافع را سحج بدهند

 از درم پنج كرده بريان اوقيه هفت ارمني گل اوقيه دو يك هر نشاسته و صمغ و طباشير اوقيه واحد هر خطمي تخم

 كـرده  تـر  ارمنـي  گـل  مع صموغ آن در كه آبي يا اسپغول لعاب يا فهخر آب يا الراعي  عصي آب يا بارتنگ آب به آن

 سـاده  غـورة  رب به حماض تخم به معمول طباشير قرص باشد تب جا آن در اگر و است نافع ساده آس رب يا باشند

 و رگلنـا  از كه قرصي ايضاً و بدهند گل روغن و ارمني گل با درم دو بريان اسپغول شب در و بدهند تازه سيب رب يا

 اسـت  نـافع  طـين  سـفوف  اين ايضاً و بود نافع بسازند خشك خام توت و بلوط جفت و گل تخم و ثمر عوسج  و قرظ

 را هـا   تخـم  درم سـي  واحـد  هر ارمني گل عربي صمغ درم ده واحد هر ريحان تخم خرفه تخم بارتنگ تخم اسپغول

 و بخورنـد  ساده به رب به شام و صبح درم سه و دبياميزن كوفته نيز را گل صمغ و بكوبند اسپغول از غير نموده بريان

 كـه  يابـد  باشد خون اسهال مغص و سحج با هرگاه پس بود دوا شرب از تر  نافع حقنه باشد سفلي امعاي در قرحه اگر
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 و بـرنج  اسـت  اين آن فت و نگردد مالقي را آن لذاع خلط تا كنند حقنه و بود امعا سطح مغري و لذع مسكن بدانچه

 قـول  در كـه  اسـت  همـان  ايـن  تـدبير  بـاقي  و درم ده تازه بز گردة پيه درم ده سرخ گل درم سي يك هر مقشر جو

 عـوض  و است درم دو سوخته بسد اين مگر در  شد مسطور جا همان اين از بعد كه ديگر نسخة مع گذشت جرجاني

 سـفيدي  رطـل  نـيم  ارمقد بارتنگ و لحيةالتيس آب باشد وجع غيرمغص به خون خروج اگر و بارتنگ آب خرفه آب

 آب بـه  بيختـه  كوفته درم نيم واحد هر ارزيز سفيداب و لحيةالتيس عصارة و بريان نشاستة و ارمني گل و خام بيضة

 بريـان  صمغ و االخوين  دم و مغسول اقاقياي مع رطل مقدار الراعي  عصي آب به يا كنند استعمال آميخته لحيةالتيس

 و عربـي  مرداسنگ و كهربا و نشاسته و گويند بحيره خواتيم را آن كه گل عم خرفه آب به ساييده درم نيم واحد هر

 و بود آكله امعا در اگر و كنند حل ارمني گل و گل روغن مع مطبوخ ماءالشعير به را حقنه و گل روغن و بيضه زردي

 سه زرد زرنيخ نمايند استعمال اقراص اين مثل باشند محرق كه اي  ادويه كه بايد باشد خون غير به ريم برآيد چه آن

 به بيخته كوفته اوقيه دو لحيةالتيس عصارة اوقيه هفت اقاقيا اوقيه يك سوخته كاغذ رطل نيم ناديده آب آهك اوقيه

 و شسته مرتبه دو فارسي برنج گرفته درم يك تا درم نيم از حاجت وقت و كنند خشك سايه در سرشته بارتنگ آب

 مـذكور  قـرص  آن در و رطـل  نيم مقدار كنند صاف برآورده شيره باشند ودهس تخم با كه مويز آب به و كرده خشك

 جفـت  و خـشك  سـرخ  گل و انار پوست و رطب آس و سماق طبيخ آب به يا بارتنگ آب به يا و كنند حقنه آميخته

 ممكـن  وصـول  آن سـوي  به را شيافات كه نحوي به باشد مستقيم امعاي در قرحه اگر و برند كار به كرده حل بلوط

 مربـي  مرواسـنگ  ارزيـز  سفيداب ارمني گل اقاقيا لحيةالتيس عصارة بريان صمغ االخوين  دم بردارند شياف اين باشد

 بارتنـگ  آب به بيخته كوفته درم هفت اقاقيا درم پنج سوخته كاغذ اوقيه واحد هر سوخته گوزن شاخ بريان نشاسته

 و قصب و سفرجل به معمول ضمادات ايضاً و برند كار به و سازند ها بلوط سرشته خرفه آب به يا الثعلب عنب آب به يا

 كننـد  اسـتعمال  آميختـه  آس آب و سـرخ  گـل  و غوره رب و پوست جو  و پخته سركه در گلنار و اقاقيا و انار پوست

 از غيـر  آن در قرحه از يا عفن از يا و حاده اخالط جريان از يا خون حدت از باشد شرج در سحج اگر كه گويد طبري

 جازي موضع كدام از كه كنند نگاه باشد حاد دم جريان سببش اگر پس كنند فاعل سبب سوي به نظر بواسير قرحه
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 مـانعي  جا آن در و باشد صحيح قوت و ماده كثرت سبب به و بود واجب فصد طبيب رأي در اگر بعده شود  مي دفع و

 و كننـد  رأي وجوب حسب جو پو ست  آب هب يا ماءالشعير به مزاج حدت تسكين آن از بعد نيست باك فصد در نبود

 شود مجتمع ثقل چون آنكه بهر نشايد البته طبيعت قبض و بزور از چيزي نوشيدن را علت اين صاحب نيست واجب

 معتـدل  را او طبيعت پس بخراشد را آن باشد شده ملتحم چه آن و كند منع او التحام گردد جاري سحج موضع بر و

 و كننـد  تبديل او كيفيت ضد به و نمايند او حدت تسكين به عنايت باشد حاد است دهش جاري آنچه اگر بلكه دارند

 سـوي  بـه  ماسـاريقا  از كه خوني كه كنند گمان يعني شود  مي كرده بيان يابد هدايت بدان متعلم كه مثالي اين براي

 و شـده  ممتلـي  زهـره  يـا  و كنـد   مي دفع را آن جگر و يافته جگر در تعفن خلطي يا حاد خون و گردد  مي جاري امعا

 دفعةً باشد كبد از خون اين اندفاع اگر كه است واجب اطبا بر پس شود  مي مندفع امعا سوي به آميخته خون با صفرا

 رنگـين  او قـارورة  اگـر  پس باشد آن حافظ و جگر مطفي كه نمايد چيزي دم از مريض آنكه غير به نكنند قطع را آن

 و شـود  كـم  چون بعده كرد بايد باشد خلط جوهر مقابل بدانچه كبد تضميد و مندبياشا قابضه ربوب و ماءالشعير بود

 بـه  را آن طبيعـت  يافتـه  اصالح كه ماده بقية آنكه بهر نيست باك آن قطع در گردد زائل او حدت و يابد اصالح ماده

 لحـم  بگيرنـد  كنند ضماد اين مثل اسهال قاطعة قابضة اشياي از جگر تضميد به اين قطع و كند تحليل ديگر طريق

 عـصارة  و الزريـره   قـصب  و سـرخ  صـندل  و حـشف  يـا  قـسب  و رطـب  و آس بـرگ  و سيب و آن پوست مع سفرجل

 بعـده  بـسايند  باريـك  را همـه  و غرض حسب به مختلف يا مساوي اجزا الثعلب  عنب برگ و ماميثا بيخ و لحيةالتيس

 و كننـد  ضـماد  بـدان  طعـام  از معده خلوي در جگر بر و آميزند ساييده درم دو واحد هر طراثيث كندر دقاق بگيرند

 خـوردن  در نباشـد  حـرارت  و تـب  اگـر  و دهند رمانيه مزورة و سماقيه غذا و سازند جدا را ضماد بخورند طعام چون

 ربوب شرب لزوم باشد صفرا اندفاع از اگر پس نيست باكي آن امثال و تيهو و كبك و مصوص طور به شفنين گوشت

 منقطـع  سـيالن  آنكـه  تا بخورانند را آن كنند تيهو يا ماكيان بچة احتمال اگر و نمايند مبرده ةحصرمي مزورة اكل و

 و نماينـد  اسـتعمال  گردد مذكور زحير در كه تقويت و تكميد و شياف و مراهم از آنچه بعده ماند باقي سحج و گردد

 برفـق  سبب قطع در و كرد بايد نظر زير كردم بيان كه نوعي به آن فاعله اسباب به باشد مستقيم معاي در سحج اگر
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 سـحج  و شـود  كـم  يا منقطع سيالن چون و ننمايند آن از تعدي نوشتم آنچه و نكنند غلط او تدبير در و كنند عمل

 و بـزور  و باشـد  آميخته با وي  غروبت و دسومت اگر پس برآيد اسهال در كه ريم و خون سوي به كند نظر ماند باقي

 به و است اولي را آن اين كه آرند عمل به ملحمه مغريه هاي  حقنه كند اثر بعيد زمانة در اگر نخورانند قابضه سفوفات

 بـدان  سيالن قطع و ماده اصالح به نوع اين در كه حقنه نسخة و رساند  مي نجاح به عضو اصالح و سيالن قطع جهت

 نـوع  مقـشر  جاورس درم ده كوفته مني و كرده بريان كثير دفعات به مغسول مقشر فارسي برنج است اين كنند حقنه

 و بلـوط  جفـت  و اقاقيـا  و سرخ گل و درم سه واحد هر بريان نشاسته كوفته بريان مقشر جو درم پنج بريان آن كبار

 پنج بريان مقشر عدس درم سه كوفته بريان حماض تخم و درم دو واحد هر لحيةالتيس عصارة و گلنار دقاق و گلنار

 مثل آن كه به الن  معروف حشيشة درم دو واحد هر طراثيث و قرظ و درم پنج تر وردم برگ درم ده آالس حب درم

 را همـه  ايـن  باقـه  يـك  باشد  مي كدو برگ از كم او برگ و پيچد  مي خود قريب درخت با و باشد  مي انگور هاي  شاخه

 ده آن بـر  و بريزنـد  نآهـ  يـا  سرب يا آبگينه هاون در كرده صاف درم صد وزن به بعده شود مهرا تا بپزند حقنه مثل

 درم سـه  و باشـند  جوشانيده سركه در كه اي  بيضه زردة دو و نمك  بي بز گردة چربي درم ده و خالص گل روغن درم

 او غذاي و شب و روز در دفعات به كنند حقنه بدان پس شود باريك و نرم تا كنند حل انداخته سوخته مصري كاغذ

 بـراي  كـه  اسـت  اي  حريـره  را حـران  اهل و باشد ماكيان چربي بط يا بز گردة پيه و بريان خندروس از متخذ حريرة

 گيرنـد   مي و نامند مغري حساي را آن و نوشاند  مي آن قطع يا سائل مادة تقليل بعد آن از را مريض و سازند  مي سحج

 بـه  زيـه  اندك آن بر بعده سازند  مي حريره آن از بز گردة تخم و بريان نشاستة بريان مغسول برنج و بريان جاورس از

 جـا  آن در اگـر  او غـذاي  احياناً و نوشانند  مي گرم نيم و انداخته بريان خشك گشنيز قدري و بريان و كرده تر سركه

 گنجـشك  و فاخته و شفنين بگيرند دهند  مي سحج اقراح جميع به شوربا اين و سازند  مي لحوم شورباي نباشد مانعي

 صـاف  چـرب  شـورباي  آن از بعـد  بپزند خوب معتدل سركة با و فخفي گاؤ   گوشت و جدي و حمل گوشت و كبك و

 عفص نبيند اندك نمايد احتمال او مزاج اگر و بخورانند كنند ثريد آن در نان مغز پس نماند باقي غيرچرب به تا كند

 الجـة مع بـا  قـروح  معالجة و كردم آن ذكر كه است اين موضع اين در نوع اين معالجة در امر مالك و بنوشانند قابض
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 سـه  از يكـي  آن بـر  دليـل  باشـد  اعـور  در يا قولون در سحج اگر و نشود واقع اشتباه متعلم بر تا كنم  نمي بيان سحج

 خـروج  بعـد  و خـون  خروج يا و بود ريم و خون اسهال با و شود ظاهر موضع آن از وجع در   آنچه آنكه يا است چيزي

 خـارج  مـستقيم  معاي سحج از آنكه بهر و دسومت  شحم نه دبو لزج رطوبت برآيد خون و ريم با آنچه يا و باشد ثقل

 دالئل اين و باشد دسم و بالشحم لزج رطوبت وي با برآيد اعور و قولون از آنچه و بود شحميت و دسومت وي با شود

 بعـده  آن اصالح و ماده قلب و شد مذكور چنانچه است سبب قطع باشد اعور يا قولون در اگر اين عالج و است كافي

 كـه  اي  حريره و بود بعيد آن سوي به سفوفات وصول و رسد  مي سهولت به حقنه امعا بدين چه كرديم ذكر كه  نهحق

 اطبـاي  و اسـت  قابـل  باعـث  عـضو  و قاروره و مزاج مراعات معالجه در امر مالك و است شديدالتأثير نموديم آن ذكر

 را آن موضـع  و مرض اين نوع ايشان كه است اين جمله آن از آرند  مي خوف وجه چند از مرض اين صاحب بر ناقص

 بـه  انـواع  ايـن  از را نـوع  هر و نمايند  نمي اعتبار را آن سهولت و ماده حدت و و رشح  سيالن آن در و كنند  نمي تميز

 باشـد  دقـاق  امعـاي  در سـحج  اگر و سازند  مي آن از بيشتر و مرض دو را مرض يك پس كنند  مي معالجه واحد عالج

 بدان كه صاف اندك ريم و خون بودن سوم اسهال نوع دوم الم آن از يكي نموديم آن ذكر كه ستا چيز سه عالمتش

 و شـعير  سـويق  آب و ماءالـشعير  بـه  خلط اصالح و سبب قطع عالجش و نباشد مخلوط لزج رطوبت و دسومت خلط

 آن عـدم  و تـب  وجـود  زا حال حسب به نقصان و زيادت و است رمانيه و سماقيه مثل موافقه اغذية و است آن مانند

 از مانعي اگر سماقيه يا تيهو مصوص خوردن از و نكند عدول مزورات از تب و حرارت وجود با مريض بالجمله و كنند

 و خرفه تخم و بارتنگ تخم دهند سفوف اين مثل لينه سفوفات آن از بعد نمايند منع نبود حرارت و تب و نباشد آن

 و عربـي  صـمغ  و مختـوم  و قبرسـي  و ارمنـي  گـل  ريحان تخم مرو تخم و سرخ گل و درم دو واحد هر حماض تخم

 اسـپغول  درم بيـست  آن از بعد بسايند باريك نموده بريان است كردني بريان آنچه درم سه واحد هر كتيرا و نشاسته

 غـذاي  و بدهنـد  آس رب يا ريباس رب يا غوره رب يا به رب به درم پنج روز هر سفوف اين از و آميزند و كرده بريان

 و بريـان  خندروس از معمول حريرة يا بريان بادام مع بريان كشك از اندكي كه است جايز و است رمانيه و سماقيه او

 اطبـاي  بعـض  و نباشـد  مـزاج  تـب  و حـرارت  جا اين در اگر دهند گوزن پيه يا بز پيه يا ماكيان شحم بريان نان مغز
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 عجيـب  تـأثير  سـحج  در را گـوزن  پيـه  و اند  دانسته مناسب اشدنب تب جا اين در چون و ايل  گوساله شحم متقدمين

 بـه  و كننـد   مـي  اسـتعمال  را آن دائـم  و حقيقي سحج و دمي سحج براي است حسوي را نيشابور و جند اهل و است

 كه است آن بهتر و شيرين آب رطل سه در و رطل يك آن تخم از منفي تازة سماق بگيرند يابد  مي شفا سحج زودي

 شبانه مقشر روغن و مغسول فارسي برنج اندك ماليده نيك و بجوشانند اندك كرده تر روز شبانه يك اشدب باران آب

 آن بـر  شـود  پختـه  چون و بسازند حريره ماكيان پيه يا بز گردة شحم به نموده صاف پس بمالند خوب خيسانده روز

 افزوده ذرور اين پاشند آن بر آنچه در ابوماهر و بنوشانند پاشيده ريوند قليلي به بيخته كوفته نبطي خرنوب از اندكي

 مريض كه وقتي كرده زياده اين كه نموده ذكر و بپاشند آن بر و افيون اندكي جزو يك كندر و جزو يك مازو بگيرند

 اهـل  كـه  كـرده  بيـان  و شنيده كسي از يا و است او اختراع از اين و نموده مبالغه اين وصف در و دريابد الم سحج با

 تنهـا  زحيـر  و نبـود  سحج امعا در و نباشد رنگين قاروره چون زحير صاحب اند  داده تركيب سفوفي زحير براي حران

 نـيم  كرفس تخم درم ثلث دو كندر دقاق درم نيم او حب از منقي سبز مازو بگيرند آن نسخة كنند تناول را آن باشد

 زحيـر  از سحج اگر و بخشد  مي اثر روز يك در ضهف دانگ دو آن از شربتي بسايند باريك و درم نيم خالص افيون درم

 سـفوف  از شـربتي  بعـده  يابـد  رقيـق  نـضج  تا كنند گرم آتش بر برآورده او سفيدي و بيضه بگيرند كه كرده امر شود

 سـركه  در بيـضه  كه كرد  مي امر و مزاج نباشد  حرارت و تب كه است وقتي اين و بخورد مريض انداخته آن بر مذكور

 جمع مزوره و بيضه زردي ميان پخته حال حسب به كبك يا تيهو با سماقيه مزورة و برآرند او زردي بعده جوشانيده

 و تب را مريض اگر كند مي زحير قطع و عليل تقويت اين و ملعقه به كنند آن خوردن به امر كرده ثريد كعك و كنند

 بـود  جگـر  از آن انبعاث و باشد دمي نوع كه غريب فرع و شديم فارغ باشد امعا در كه سحجي بيان از و نباشد گرمي

 سـحج  و دم قيام با نوع اين و كنيم  مي ذكر بخراشد گردد جاري آن بر كه مواضعي و او جوهر فساد و او ورم سبب به

 جگـر  در اگر كه باشد چنان اين و است معروف كبد ورم و مركب سحج نوع به اطبا ميان و شود  مي جمع كبد ورم و

 جگـر  در كـه  رطوبـات  از آن غير يا باشد ورم مواد كه آن از اعم شود نازل حاد بسيار مواد امعا سوي به پس بود ورم

 موجـب  و كنـد  پيدا قرحه و سحج آن در و شود نازل امعا در پس نيابد عروق طريق در اندفاع سبيل و شود  مي جمع
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 و بـود  خـون  و ريم با بارز اختالط وعن اين ظاهره عالمات از و است كثيرالخطر و ردي بسيار قسم اين و گردد اسهال

 بـه  مودي و نباشد تب  بي نوع اين كه است اين ديگر عالمت و بود احيانا حس به ورم ظهور و كبد در الم و باشد بدبو

 اعادة آنكه غير باشد تب با چون شد مذكور نوع اين در كالم و نبود ماهر و رفيق طبيب اگر و گردد مركب استسقاي

 نـوع  ايـن  بـراي  كند اراده طبيب اگر و نماييم  مي بيان آن عالج از اندك و كنيم  مي باشد تب با ونچ نوع اين صورت

 عـالج  بـه  طبيـب  كـه  اسـت  آن نوع اين عالج سبيل و است ممكن شد مسطور كه بسائطي از عالج استخراج مركب

 است اين آن و نمايد واظبتم آن مزاج صالح و تقويت و جگر اصالح بر بلكه نكند قطع را خون و نشود مشغول سحج

 بنوشاند صالح قدر به ربوب گردد منحل او معدة از اين چون و ناشته بر سحرگاه ماءالشعير نوشانيدن به كند ابتدا كه

 نـوع  ايـن  و كنـد  او طعـام  تفريق و سازد غذا باشند پخته بسيار آن در كه اناردانه و سماق از معمول به مزورات  بعده

 لـزوم  آن از بعـد  باشـد  روز دو يـا  روز يـك  او اول در چـون  كرده امر آن از غذا قطع به وسجالين كه است آن سحج

 آب بـه  و حـالل  شـعير  پوسـت  بگيرنـد  و كـرد  بايد شد مذكور بدانچه او جگر تضميد و جو پو ست  آب يا ماءالشعير

 گـل  قليلـي  و گلنـار  اندك و سوده رطب آس برگ آن از بعد بجوشانند انبرباريس به واال باشد او وقت اگر انبرباريس

 هيئـت  بـه  اي  پارچـه  بـر  و بسايند خوب انداخته آن بر قدري واحد هر قسب يا حشف يا الزريره  قصب و كعك و سرخ

 بريان جو بگيرند كه است جو اين  پوست يا نوع اين براي ماءالشعير طبيخ اما و گذارند جگر بر و بمالند تراشيده كبد

 گرفتـه  درم يـك  نبطـي  خرنوب درم سه ترش اناردانه و درم ده خشك جماز از و يرندبگ آن از رطل يك كوفته  نيم و

 عـصاره  درم يـك  و چينـي  ريونـد  دانـگ  نـيم  يـك  بگيرنـد  پـس  بجوشـانند  آب رطل ده در و اندازند جو طبخ وقت

 افـشرده  شـود  پختـه  چـون  و اندازند جو طبخ وقت بسته پارچه در كوفته  نيم را همه و طباشير درم يك و انبرباريس

 و نمايـد  كبد اصالح آن كه بنوشانند دوا و غذا بدل شب و روز در دفعات به ماءالشعير اين از اندك اندك نموده صاف

 او ضـعف  تـدارك  و جگـر  مـزاج  و قوت حفظ و گردد كم اسهال و تب و قاروره رنگيني و يابد تخفيف جگر ورم چون

 قطـع  را اسـهال  و كنـد  زائل را تب و است صالح را علت اين كه بدهند حماض تخم به معمول طباشير قرص و كنند

 و گـردد  زيـاده  او ضـعف  و شـود  واقع تقصير جگر اين تضميد در كه نيست واجب و آرد اصالح به كبد مزاج و نمايد
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 به مريض اگر و رسد امعا سوي به چون باشد قادر آن احالة بر جگر قدري به بدهند كرده وزن نوع اين صاحب غذاي

 بـه  او غـذاي  وزن گـاه  هر و گردد مؤدي استقساء به و شود فاسد جگر مزاج كند زياده او قوت از آن از درم يك قدر

 ايـن  را ايـشان  كـه  ديـديم  را خلقي و شود حاصل فالح و ماند سالم سازند حسا يا و مزورات از و نمايند او قوت قدر

 گوشـت  غـسالة  مثل ابتدا در نباشد كبد ورم اين در اگر و گرديدند هالك آن از و خوردند گوشت بار يك و بود علت

 تأمـل  احـوال  همـه  اين در كه است واجب طبيب بر پس آيد كريه بوي و گردد شخين و غليظ بعده شود جاري تازه

 در خـون  كه آن بر كند داللت بخراشد امعا و شود جاري جگر از خون چون كه گويد او ايضاً نوع اين در سيما نمايد

 گاه هر پس حريفه اخالط عفنة  مخالطت سبب به گرديده اكال و گشته متعفن و پذيرفته و حدت  شده محتقن جگر

 نفـسه  بـه  آن كه نباشد آن از خالي حال اين در جگر و گردد سحج صورت خود صورت خود بنابر شود جاري كبد از

 اسـت  آن خون اين و كند دفع عاام سوي به را فاسد خون اين آنكه غير قوت بنابر نشود متألم يا گردد متورم و متألم

 چـون  و گـردد  آن انتباه و عظيمه خراجات و دبيالت يا فلغموني و حمره مورث شود منصب اعضاء ديگر به چون كه

 قطـع  و گـردد  منقطـع  علـت  تـا  است سبب معالجة نوع اين معالجة و نمايد احداث آن در سحج شود جاري امعا در

 اگـر  كنند او قوت مقدار و سن و مزاج و مريض سوي به نظر كه است جبوا پس شود زائل آنكه تا كنند مرض سبب

 فـصد  مثـل  دم قيـام  وجـود  با فصد اين و نمايند او راست دست از باسليق فصد نباشد قوانين سائر از مانع او فصد از

 و تحليـل  است قوي آن كه عليا اعضاي سوي به ماده جذب يكي است مرض سه اين در و است مفرط رعاف صاحب

 جريـان  شـود  كـم  آن چون كه ماده نقصان دوم و شود منحل ديگر وجة به پس كند هالك ديگر طريق به او تلطيف

 مـتعفن  چون خون اخراج جالينوس كه گويد قائلي اگر و خون با عفونات از بعضي اخراج سوم و گردد كم امعا بر آن

 فـرق  شـده  حاصـل  عفونـت  آن در كـه  گويند كه آن ميان و خون تعفن ميان كه گويند پس كرده منع فصد به شود

 اغذيـه  به او عفونت اصالح و تبديل در بلكه نيست فصد به او اخراج اصالح در طريق يابد تعفن خون همه چون است

 شـود  متولـد  كـه  خـوني  اصـالح  بقية كه نيست اميد كنند خارج فصد به چون كه آن بهر كنند سعي موافقه ادوية و

 پيدا صحيح خون جگر در گيرند الزم كند جگر خون اصالح كه چيزي به نمايند كبد ديلتع و غذا اصالح چون نمايد
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 به را فضول آن باشد نكرده ضعيف را آن فصد بوده قوي طبيعت و شود عفن فاسد دم به مختلط كه مادام پس گردد

 از جـالينوس  جهت ناي از و شود حاصل سحج دم كبد و عروق در و كند دفع بول طريق از نيج رسوب و بخار و عرق

 از شـود  حاصـل  او خـون  در عفونـت  كه كسي اما و كرده منع باشد شده متعفن و فاسد او خون همه كه كسي فصد

 جـا  آن در و بـود  انـدك  مانـد  بـاقي  ازعفونـت  آنچه و شود خارج فصد از عفونت بعض كه آن بهر نكنند منع او فصد

 در رطوبـت  كه است لحمي مستسقي اين مثال و نمايد آن اصالح طبيعت قوت وجود با صحيح دم پس باشد صحيح

 پيـدا  او بـدن  در كـه  خـوني  و يابد اصالح جگر و گردد خارج خون با رطوبت آن بعض فصد از و شود حاصل او خون

 عفونـت  او خـون  در كه كسي شود  مي كرده فصد چنين  هم بخشد اصالح را بقيه آن طبيعت و گردد كم رطوبت شود

 كـه  چيـزي  بـه  او كبد تضميد آن از بعد كرديم آن ذكر كه سببي به بخراشد شده جاري او ايامع بر و گردد حاصل

 رطـب  آس بـرگ  درم ده سـيب  مغز درم ده آن پوست و سفرجل لحم كنند ضماد اين مثل باشد آن مصلح و مقوي

 درم دو واحـد  هر سفيد و سرخ صندل درم سه حشف با قسب درم پانزده واحد هر كرده بريان دوم مرتبة جو پوست

 نماينـد  ضماد طعام از معده خلو در جگر بر آميخته كاسني آب و رطب آس آب به ساييده را همه درم ثلث دو فوفل

 بـر  باشـد  تب جا آن در و رنگين قاروره اگر بخورانند سفوف اين بلكه نباشند غافل جگر عالج وجود با سحج امر از و

 اندك جا آن در و نبود رنگين قاروره نباشد و  تب اگر و بدهند حال وجوب حسب انداخته جو پوست آب يا ماءالشعير

 ايـن  سـفوف  نسخة و است آس رب كرده اختيار جالينوس آنچه و دهند آس رب يا به رب به سفوف اين بود تشنگي

 كهربـا  ردم نـيم  خالص چيني ريوند درم چهار بريان عربي صمغ درم سه يك هر بريان نشاستة و بريان بارتنگ است

 وقـت  و حـال  حـسب  درم سه آميخته درم ده بريان بزرقطوناي ساييده را همه درم نيم و يك سرخ گل درم ثلث دو

 و يابـد  اصـالح  جگر در خون طريق اين به كه سازند زرشك عصارة به يا رمانيه يا سماقيه مزورة او غذاي و بخورانند

 بـاقي  سـحج  و شـود  زائـل  حـرارت  و تب و يردپذ اصالح كبد اگر و شود سحج تختم سفوف بدين و گردد قوي جگر

 رقيق خون اگر كه او اسهال يكي باشد وجه سه از سحج موضع معرفت بر استدالل و كنند نگاه سحج موضع به بماند

 پـس  كننـد  اسـتدالل  آن از كه نباشد درد جا آن در و برآيد لزوجات و كثير رطوبات غير به ريم با مختلط شخين يا
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 بـه  مخـتلط  خـون  اگـر  و باشـد  مـستغني  استدالل از و بود تب با ثابت وجع اگر و باشد عليا امعاي در بالشك سحج

 و اسـت  غـالظ  امعـاي  در سحج كه آن بر كنند استدالل باشد بسيار و برآيد غروي شحمي جوهر به و لزجه رطوبات

 بدانند بود ناف نزديك و اسفل و فوق سوي به مختلفه مواضع در وجع اگر و نباشد استدالل به حاجت باشد وجع اگر

 بعـض  انواع جميع از اگر پس و شود خارج كه چيزي به كنند نظر نبود وجع اگر و است مختلف جاهاي در سحج كه

 و كبـد  صالح بعد سحج اگر پس است مختلفه مواضع در سحج آنكه بر كنند استدالل ايضاً باشد مختلظ بعض به آن

 روغـن  كـه  اسـت  اين آن و آرند عمل به كردم بيان كه اي  حقنه باشد يسفل امعاي در سحج و بود باقي حرارت زوال

 سـفوف  از مغريـات  لزوم باشد عليا امعاي در اگر و حال حسب به آن در كنند كم و زياده و كنند جمع بز پنبه و گل

 ذكر كه اي حقنه به اول باشد مختلف مواضع در اگر و نمايند آن مانند و اسپغول صمغ و نشاسته و بارتنگ تخم مثل

 هـر  و كنند عالج نموديم آن شرح چنانچه بزور ساير و مختوم و قبرسي و ارمني گل سفوف بعده نمايند ابتدا كرديم

 سـحج  معالجـة  طريـق  اسـت  اين نمايند زياده طراثيث و قرظ و گلنار و سرخ گل سفوف در باشد استرخا اين در گاه

 اگـر  پـس  كند مريض سوي به نظر باشد امعا عروق افواه انتفاح از گاه هر اما و باشد كبد از حاد خون جريان از چون

 بـه  او معالجة تغيير و كرد بايد كرديم بيان كه طريقي به دوا و غذا به آن تدبير بعده كنند آن فصد بود فصد متحمل

 و غـوره  آب و سـماق  آب بـه  مـصوص  و تيهـو  به او حفظ باشد قوت ضعف خوف گاه هر و كنند مرض موضع حسب

 و بادرنجبويـه  بـرگ  و بـرم  از نضوج او براي و ندهند شوربا اين باشد تب جا آن اگردر و كنند ممزوج سركه و ردانهانا

 در و سـازند  مرتـب  كـافور  و مـشك  و بريان سك و به آب و سيب آب و ترنج برگ و فرنجمشك برگ و ريحان برگ

 شرب به اجازت علت اين در جالينوس نباشد اجمز حرارت و تب اگر و كنند آن شميدن به امر دائم و انداخته شيشه

 و افزايـد  مـريض  قوت در و نمايد قبض طبيعت و كند نفع را جگر اين كه كرده ذكر و داده قابض اسود عفص شراب

 دهـن  از يا كبد از خون جريان كه است برابر و آرد  مي بسيار ضعف علت اين كه كرده آن بهر آن اطالق مرض اين در

 بـه  شـود  منـصرف  كـه  باشـد  آن او سبيل كه بسيار خون خروج به كند  مي ضعيف موضع اين كه هگفت و باشد عروق

 كـه  خوني كه زيرا كند  نمي ضعيف بسيار را مريض شود  مي حادث حاده اخالط جريان از كه سحجي اما و بدن سوي
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 شـعب  در واقـف  لفـضو  آن بلكه شود بدن غذاي صرف نيست او سبيل و باشد  مي اندك شود  مي جاري موضع اين از

 چـون  كنـد  عـروق  افـواه  قـبض  كه نموده بيان اي  حقنه جالينوس و كند  نمي ضعيف بسيار او خروج پس است عروق

 آن در كه زيادتي و كنيم  مي آن اعادة و كرديم ذكر كه است همان اين و است مجرب و عجيب بسيار و گردد منفتح

 مقـشر  جـاورس  درم بيست كرده بريان كثير دفعات به مغسول برنج آن نسخة نماييم  مي بيان موضع اين در فرمودند

 نـشاسته  در و درم پنج واحد هر سوده دو هر عربي صمغ بريان نشاسته بلوط اآلس  حب سوده باريك مويز تخم بريان

 سـه  واحـد  هـر  طراثيث و قرظ بپاشند تصفيه و طبخ بعد حقنه بر يا بجوشانند ادويه ديگر با كه است اختيار صمغ و

 تـا  بپزنـد  را همـه  اين درم هفت لحيةالتيس عصارة درم دو واحد هر سرخ گل گلنار درم پنج بريان بارتنگ تخم درم

 خـوب  سـركه  در عـدد  سـه  بيـضة  زردة آن بـر  و بريزنـد  هـاون  در و كرده صاف را آن از درم هفتاد پس گردد مهرا

 بـه  و اندازنـد  بيختـه  كوفتـه  درم نيم يك هر ناالخوي  دم و انزروت و اقاقيا و سوخته كاغذ درم دو و باشند جوشانيده

 در و افـزوده  بـز  گـردة  پيه درم ده بعده كنند حقنه بدان دوبار يا بار يك ريخته آن بر خالص گل روغن درم ده وزن

 جمـع  شـحوم  اين از حقنه اين در داريباسوس و نموده ذكر ماكيان و مرغابي و بط پيه و موضعي در پيه ديگر موضع

 سـركه  در سوخته مازوي دانگ دو آن در و ريخته باشند جوشانيده لحيةالتيس عصارة به كه گل روغن آن بر و كرده

 قطـع  و هـا   رگ دهـن  قـبض  براي مرض اين در حقنه اين و كرده اقاقيا مازو بدل آن از بعد و نموده زياده كرده سرد

 باشـد  امعـا  در خـارج  قرحـة  از يـا  ادهحـ  اخالط جريان از نامند حقيقي را آن كه سحجي اما و دارد نيك تأثير خون

 كـه  براز سوي به نباشد اگر نه يا هست لهيب و عطش يا حرارت و تب وي با آيا كه كنند نگاه كه است اين عالجش

 بخوراند انداخته ماءالشعير بر كرديم آن ذكر كه سفوفي باشد مجتمع اگر پس كنند نظر شود  مي خارج ريم و خون با

 رمانيه و سماقيه او غذاي و اندازند جو پوست آب بر مذكور سفوف بود رقيق براز اگر و سازند اجزيرب مزورة او غذاي و

 و جـاورس  از معمـول  حريـرة  او عـوض  رساند بدان لذع و ايذا و شود جاري سحج موضع بر حموضات چون و سازند

 زياده را تب كه تب وقت ورباش يا تب عدم هنگام تيهو به يا قوت حفظ و كرديم ذكر ضعف و دهند آن مانند و كعك

 از باشـد  ممكـن  بدانچه او قوت حفظ و نمايند آن استعمال ترك شود زياده تيهو شورباي استعمال از تب اگر و نكند
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 بـوي  و مـده  كثرت از ان بر و كند ابتدا اتساع به و گردد متعفن قرحه گاه هر و كنند طيبه روائح و نضوج و ضمادات

 بـه  آنچـه  بـه  اول و كنند ابتدا سحج قرحه و  چون كه كرده ذكر بقراط موضع اين در و ايندنم استدالل او فساد و بد

 بـا  مخـتلط  صـفراوي  خلط شود خارج چه آن اول اگر و شود هالكت به منذر بود خون با سوداوي خلط برآيد اسهال

 خلفـه  كـه  را كـسي  گفتـه  ديگر موضع در بعده و گردد منقطع شود منتهي رطوبي خلط به اسهال چون و بود خون

 زرانـيخ  اسـتعمال  از پـذيرد  تعفن قرحه گاه هر كه گفته آن از بعد باشد هالك دليل برآيد سوداوي خلط اول و باشد

 از او بعـد  و سـتوده  مملـح  زيتـون  آب و اندازند مذكوره بر حقنة  كه نموده بيان زرنيخ قرص جالينوس و نباشد چاره

 واحـد  هـر  زرد و سـرخ  زرنيخ است اين قرص نسخة و اند  كرده قرص ناي به است سمك آب آن كه مانون وصف اطبا

 به و بسايند باريك كرده خشك بعده نمايند تسقيه مرتبه دو يا مرتبه يك كهنه سركة به و سايند صاليه در درم سه

 بـه  را ههمـ  گرفتـه  درم يـك  يـك  هـر  انـزروت  و االخوين  دم و اقاقيا از درم دو ناديده آهك از آن از بعد بپزند حرير

 حقنة بر ساييده آن از قرص يك و كنند خشك سايه در و سازند قرص درم نيم و يك وزن به سرشته بيضه سفيدي

 الطف آنها طبيخ و اند  كرده تجويز حقنه با زرنيخين طبيخ او مابعد اطباي بعض و اندازند حقنه استعمال وقت مذكور

   باشد اكثر كه بايد آنها جرم آنكه غير بود

  بلغمي امعاي قرحة و حجس عالج

 بلغمـي  سحج دوا اين و كنند مقلياثا سفوف و چهارتخم از سحج عالج آن از بعد نمايند آن انصباب منع و بلغم تنقية

 و بخورنـد  ماشـه  شش قدر به آميخته سفيد قند چنان  هم و بسايند كرده بريان روغن به سياه هليلة دارد كلي نفع را

 قـول  بـه  و است انطاكي تجارب از نوع اين در الغار  حب و مر و مقل   و شود  مي كرده خلدا هليله وزن  هم باديان گاهي

 آن از و آن نمايـد   اخـراج  و بلغـم  قطـع  كـه  كنند چيزي از عالج به ابتدا كه است واجب بوده بلغمي سحج اگر شيخ

 و باشد كوانيخ و مري و به سلق  خردل و حباب و شور ماهي نيز او غذاي كه حتي دهند آن مثل به غذا و يابد راحت

 و كنند بريان گندم به تغذيه كثرت چون و بسازند كند قطع آنچه و خردل و زيره يا مويز اناردانه مثل از او نانخورش

 كـه  انـد   كـرده  ذكـر  اطبـا  بعضي و يابند اتنفاع بدان كنند تناول فالفلي و جوزي مثل حرارت به مائل ادوية از چيزي
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 بريـان  گندم به غذا بعده خوردند شراب با روز هر را آن و گشتند منتفع جاوشير به بود اامع قروح كه را كسان بعضي

 ذكـر  اطبـا  و باشـد  قبيـل  ايـن  از قرحـه  آن كـه  توانـد   مـي  و يافتنـد  صحت و آوردند عمل به روز چند اين و كردند

 و شد  مي حاصل صحت اي كرد  مي قتل روز يك در كه كرد  مي عالجي به كهنه ذوسنطارياي عالج شخصي اندكه  كرده

 آن از و كرد  مي حقنه حاد شور آب به روز آن فرداي و دادند  مي كم آب روز آن در و خورانيد  مي حريف پياز با نان آن

 كـرد   مـي  بدان معالجه كه چيزي وجع متحمل بيمار اگر پس نمود  مي مدمله هاي  حقنه از قوي دواي به حقنه او پس

 رطب دهمشت برگ نمك زيرة مرزنجوش باشد حقنه اين مثل ايشان هاي حقنه و مرد مي واال يافت مي صحت شد مي

 بـه  را زيـت  آن كـرده  صـاف  برود ثلث دو تا بپزند زيت در قسط و مويز اوقيه يك واحد هر الملك  اكليل سداب شبت

 و سازند  مي لداخ شور ماهي آن در گاهي و كند نفع را ايشان برنج طبيخ به حقنه ايضاً و نمايند استعمال حقنه طور

 تر شبت و اوقيه نيم و يك مصطكي رطل نيم و دو لحيم خرماي بگيرند است موصوف مرض نوع اين در قيروطي اين

 حرف اين مستعملة بزور در گاهي و كفايت قدر به گل روغن در شراب و اوقيه ده موم و اوقيه يك صبر و اوقيه شش

 از سحج گاهي كه نويسد  مي گيالني باشد زجاجي بلغم و دگرد محسوس برودت چون خصوصاً و شود  مي كرده داخل

 سـبب  ازالـة  اوالً عالجـش  و بخراشـد  امعا شود منقطع چون و شود حادث امعا متشبث به سطح   شديداللزوجت بلغم

 كـه  ملينـه  هـاي   به حقنه  احتقان و لعابيه بزور خوردن بعده خيارشنبر و مويز و سياه هليله مطبوخ آشاميدن به است

 اشـربة  از و اسـت  مـضر  آن و ماند باقي متشبث تا آن كثيف و سازد منحل را رقيق بلغم مسخنات به باشندن مسخن

 را آن قـره  بـن  ثابـت  و باشـد  بلغمي سحج با مغص و نفخ و قراقر اگر بدهند قرص اين و است اآلس  حب شربت نافعه

 كننـد  بريـان  نمـوده  خـشك  و كرده تر روز شبانه يك سركه در را همه كوفته گشنيز و كرويا و سياه زيرة كرده ذكر

 جـزو  دو اآلس  حـب  جـزو  يـك  واحد هر از كنند  مي گلنار آن وزن نيم پوست بدل گاهي و كنار پوست و سماق برگ

 بلـوط  جـاورس  بـرنج  سـتوده  نيز را حقنه اين و مثقال يك شربتي سازند قرص سرشته اسپغول آب در بيخته كوفته

 و كنند حل بريان بيضة و زردي آن در گرفته اوقيه چهار او آب و گردد مهرا تا ندبپز را همه آس برگ اندك و كوفته

 سـوخته  كاغـذ  سـفيدآب  ارمنـي  گـل  و خـام  گـل  روغـن  درم پـنج  و جوشانيده سركه به را بيضه كه است آن بهتر
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 داخـل  افيـون  دانـگ  نيم باشد شديد آن در درد و زحير اگر و كنند داخل درم نيم اقاقيا دام يك يك هر االخوين  دم

 و لحيـةالتيس  عـصارة  افتد آن قوت زيادت به احتياج اگر و نمايد عجيب نفع نمايند اضافه بز پيه آن در اگر و سازند

 نـشاسته  سـندروس  كهربـا  كـرده  سـرد  سركه در سوخته مازو سوخته دو هر شود  مي جمع دنبه چكتي بر كه چرك

 مالح بورقي كه   بلغم مادة از حادث سحج بيايد سعيد قول در آن و است نافع بسيار نيز را دو اين و كرده داخل بريان

 شـور  بلغـم  از روده ريـش  اگـر  كـه  گويد جرجاني سيد كنند صفراوي سحج عالج به نيز عالجش  كند  مي صفرا فعل

 دهند گوشت اگر و پخته بز پيه هم و كرده تازه آب و پخته دوباره كرنب و بز پيه فرمايند گندنا قلية از او طعام باشد

 از و باشـد  قرنقـل  و انجـدان  و انيـسون  و كرويـا  و او زيـره   توابل و كرده بريان قنبره يا گنجشك يا خرگوش گوشت

 بـه  كـابلي  هليلـة  مـصطكي  بريـان  عربي صمغ بود سودمند نوع اين در دوا اين و دهن مورد شربت و سيب ها  شربت

 سواي درم سه يك هر اسپغول چيني ريوند بريان دانسپن تخم و بريبان كتان تخم درم پنج يك هر بريان گاؤ   روغن

 كـرفس  درم ده بريـان  سـپندان  بگيرنـد  ايـضاً  و بود نافع برند كار به مورد شربت با و درم سه كوفته را همه سپندان

 به درم ده بادام صمغ درم هفت بريان كروياي درم هفت مدبر زيرة و درم پنج يك هر بلسان حب بريان نانخواه بريان

 منـع  و بلغم استفراغ به سبب ازالة بعد كه گويد سمرقندي باشد ميبه با درم سه شربت و بكوبند را همه سپندانغير

 تخـم  و بادروج و بارتنگ و ريحان تخم چون بود سحج نوع اين مناسب و باشد غرويت را آن كه لينه بزور آن انصباب

 و شب نموده صاف جوشانيده آب در بلوط جفت انار تپوس اآلس  حب آرند عمل به حقنه اين و دهند آن مانند و مرو

 بـه  آميختنـي  ادويـه  اين وزن و كنند حقنه و آميزند آن در ساحته باريك را ارزيز سفيداب و زعفران و سوخته كاغذ

 قـوت  و ضـعف  حـسب  اسـت  طبيب بر رأي  وزن و ادويه زيادتي و كمي و بايد حصه سوم جوشيدني ادوية به نسبت

 بـل  افيـون  درم نـيم  قـدر  به كه بايد بود بسيار اضطراب در مريض و باشد قوي درد كه جا اين و نمايد تصرف مرض

 از جـالب  كـه  نويسد  مي خجندي نمايد وجع تسكين الفور  في تا آميزند حقنه اين در بزرالبنج اندكي يا و آن از كمتر

 جـاورس  و بـرنج  و مـاش  بـه  دراج يـا  تيهـو  يا ماكيان و لحوم غذا و بدهند لعابيه حارة بزور و نبات با حرف و باديان

 براي اطبا جميع كه اند  گفته افاضل بعض و كنند ريوند و بغدادي گلقند و خيارشنبر فلوس به بلغم اخراج و بخورانند
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 مثل آن مزيل بود سحج سبب آن كه لزجه رطوبات ملطف جالي ادوية باشد مالحه رطوبت در آنچه يا سحج نوع اين

 رسـاند  ايذار را امعا گاهي ادويه اين آنكه بهر است نظر اينها استعمال در و اند  ستوده باديان و ردانهانا و زيره و خردل

 نوشـته  سـعيد  كـذلك  و فتامل و آرد قوي خراش و كنند زياده حدت رطوبات آن و گردد زياده سحج پس بخراشد و

 گـشنيز  درم دو واحـد  هـر  و بريـان  ومـر  تخـم  و بريان ريحان تخم بگيرند باشد بلغمي خلط از حادث سحج اگر كه

 مثقـال  يـك  گلنـار  درم يـك  اآلس  حـب  درم سه واحد هر بريان نموده خشك كره تر سركه در دو هر بلوط و خشك

 اگـر  و دهند عصافير لحم يا بريان چوزة يا مطنجن تيهو غذا و بخورانند سيب آب به آن از درم دو سحرگاه و بسايند

   بدهند ساخته گشنيز و زيره و كرويا مثل هحار به ابازير باشد بارد مزاج

  سوداوي امعاي قروح و سحج عالج

 ماننـد  و مغريـه  و لعابيه ادوية به طين سفوف آن از بعد و نمايند طحال تقويت و كنند آن انصباب منع سودا و  تنقية

 مولد آنچه به غذا حاصال و نمايند حموضات از اجتناب و خورند تخم چهار و بنفشه شربت و خطمي ريشة و دهند آن

 آن در كه برنج به مطبوخ آب مثل مغربي لين حقنه به احتقان باشد سفلي امعاي در سحج اگر و كرد بايد نبود سودا

 تقليل و نمايند باشند آميخته مرغ  تخم زرده و ساييده باريك نشاسته و ارمني گل و االخوين  دم و كتيرا و عربي صمغ

 فـصد  چـون  خـان   شـريف  حكـيم  قـول  به و است انطاكي مجربات از نوع اين در اريدمرو و مختوم گل و فرمايند غذا

 ضـعيف  معـده  خـم  آن در گـاهي  و اسليم آن از بعد و بگشايند باسليق فصد باشند مساعد او شرايط و دانند مناسب

 روغـن  از معمـول  مصطكي روغن و زرنيخ به طحال تقويت و دهند تقويت آن مانند و مصطكي جوارش به و شود  مي

 تـدبير  اصـالح  بعد و شد مذكور كه طحال سودااوي اسهال عالج بعد سوداوي سحج در كه ميفرمايد شيخ نمايند گل

 حـارة لينـه و مبـردة       بـزور  و عطريـه  افاويه آن در كه برنج هاي  حقنه را او صاحبان و طين سفوف را آن كند  مي نفع

 مـصنف  باشد صالح خون مولد ايشان اغذية و بود نافع شندبا كرده داخل بيضه زردة و گل روغن آن در و باشد قابضه

 شـيرين  و بـادام  روغـن  چـارتخم  و نبـات  از جالبـات  آشـاميدن  و اسـت  سبب قطع آن مجمل عالج كه گويد ترويح

 بيـضه  سـفيدة  و ميده نان از اندك و ماكيان فربه  جگر و دراج و مرغ چوزة به لحوم  ماش و ماءالشعير غذا و چكانيده
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 شـد  مذكور طحال امراض در بدانچه است طحال تنقية اما مفصل  و ترشي از تدبير اصالح و طحال تنقية و برشت  نيم

 واحـد  هـر  ارمنـي  گل عربي صمغ و نشاسته ريحان تخم و مرو تخم و بزرقطونا آن نسخة طين سفوف اين خوردن و

 كـرده  چرب گل روغن به آميخته و نمايند بريان متوسط را ها  تخم و كوبند جريش را نشاسته و گل و صمغ جزو يك

 اسـت  نافع نيز را صفراويه اسهاالت و سحج انواع اكثر سفوف اين و آس رب به درم سه آن از شربتي نمايند استعمال

 ايـن  آن و است بزور سفوف بود نافع را آن آنچه ايضاً و ماند  مي باقي آن تركيب يوم بعد ماه دو تا سفوف اين افعال و

 دو يـك  هـر  كرفس تخم نانخواه قرفه قاقله كرماني زيرة يا انيسون  كرويا آن صفت كند نفع را فخن رياح و سحج نوع

 شراب كه بايد و درم دو شربت بيخته كوفته مثقال بيست شكر دانگ دو يك هر دارفلفل زنجبيل درم نيم قرنفل درم

 بياشامند قابضه العبة به آن از اندكي مهنگا اين در و نباشد حرارت وي با چون كه آن مگر نوشند سحج انواع اكثر در

 و حمـاض  تخـم  و مـرو  تخم و بريان بزرقطوناي اخذ عالجش باشد سودا مرة از حادث سحج اگر كه نوشته ابوالحسن

 گـل  بـه  ماءالـشعير  آن بعـد  و كنند به رب به بريان بلوط  شاه مع بارتنگ عصارة و ارمني گل و عربي صمغ و نشاسته

  نمايند استعمال آس رب به بارتنگ آب به و شندبنو عربي صمغ و ارمني

  يابس ثقل از امعا قرحة و سحج عالج

 و بنفـشه  شـربت  و اسـپغول  و بهدانه لعاب چون ملينه مرطبات و كنند كاذب زحير و سدي قولنج عالج به عالجش

 بـه  غيـره  و بهدانـه  ريشة خطمي  و سپستان و بزرقطونا خبازي و خطمي چون بارده لعابات و آن مانند و بادام روغن

 تـرنجبين  بـا  پاؤ نيم گاؤ   ماده شير كه گويند و بدهند آميخته غيره و سرخ گل و انجير و بنفشه گل مثل ملينه ادوية

 مثـل  بعـصر  و قـوي  مـسهالت  ديگر اما داد توان نيز خيارشنبر مغز و بود مفيد دادن توله يك بادام روغن و توله سه

 و شود پاك خشك براز از امعا كه وقتي مگر داد نبايد قابض چيزي ثقل از امعا ينقا از پيش و ندهند آن جز و هليله

 آنچه به ثفلي سحج عالج شيخ قول به و كرد توان استعمال قوابض بعض و اطيان و لعابات و مغريات ماند باقي سحج

 بيـضة  زردة مثـل  طعـام  بـر  اقـدام  و كـرد  بايد باشد ازالق و تغريه و است دسوم و لين آن در و نمايد طبيعت تليين

 عـصارات  از ملينـه  هـاي   حقنـه  و نماينـد  فربه و گوشت نرم مرغ چوزة از معمول اسفيدباج شورباي مثل و برشت  نيم
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 دوا اين نمايد طول سحج اين چون كند  مي نفع گاهي و كنند استعمال آن مانند و بيضه زردي و گل روغن به مغريه

 ازالق جـامع  اين كه بنوشانند طعام قبل و بستاند اينها لعاب و خطمي تخم و مرو تخم و بزرقطونا و كتان بزر بگيرند

 گوينـد  عالمه و سمرقندي كند  مي عارضه اين ازالة گاهي طعام از قبل بخارا آلو تناول و است تغريه و وجع تسكين و

 و خـون  سـحج  ضعمو از و بود باقي هنوز امعا در سحج سبب و باشد  مي خشك ثقل اخراج بعد طبيعت كه بسا است 

 و كنـد   مـي  اسـتعمال  قابـضات  او امـساك  بـراي  و اسـت  اسهال كه پندارد  مي جاهل طبيب و كند  مي سيالن خراطه

 كه بايد پس شود  مي هالك مريض و گردد  مي سحج زيادت و قولنج به و مؤدي  شود  مي زياده او براز و جفان   احتباس

 تـدريج  بـه  هم آن از بعد و نمايند قابضات استعمال نشود عخاطرجم ساحجه مسدوده يابسه اثقال جميع اخراج از تا

 امعـا  خـود  حـدت  بـه  كـه  مسهالتي سواي نمايند بنفشه شربت و لعابات مثل مزلقات به شكم تليين عالجش دهند

 بـاقي  خراطه و خون خروج اگر و كنند حقنه بدان يابس ثفل از امعا نقاي بعد بلكه ندهند چيزي قوابض از و بخراشد

 مثل بود ازالق و تليين در آنچه همه نوع اين در نافعه ادوية و اغذيه كه نويسد  مي عالمات و اسباب شرح شيمح بود

 باشـد  قـبض  عـود  خوف اگر و است نخوداب و بادام روغن و شكر به گندم سبوس آب و گذشت شيخ قول در كه آن

 و جـالب  يـا  انجيـر  شربت يا بنفشه شربت از يچيز با بلكه نوشيد نبايد خالص آب و دهند مناسبه به ابازير  ماءاللحم

 و نمايند خيسانده جالب در آلو عدد ده تا عدد پنج تنقل طعام قبل كه بايد باشد حار مزاج چون كه گفته جالينوس

 سـه  برشـت   نيم بيضة زردي اگر كه گويند و بخوراند انجير دانه ده يا پنج نشود ظاهر حرارت آثار از چيزي آن در اگر

 بـه  اجاصـيه  خـوردن  و آلـو  آب نوشـيدن  شيخ قول به و كند دور قبض نمايند تناول بدان متصل طعام قبل چهار يا

 از اوقيـه  دو پـس  برآيد لعاب تا بجوشانند مساوي الرشاد  حب و حلبه و كتان تخم كه گفته سيد و بخشد شفا سرعت

 بلغزاند سرعت به را ثفل كه آرند عمل بهمرتبه   دو اين و بنوشند گرم  نيم گرفته عسل اوقيه سه و كنجد روغن در آن

 تخـم  و عنـاب  از جـالب  صـباح  هـر  يا و بنوشند خطمي تخم و اسپغول لعاب به آلوبخارا نقوع آب كه گويد خجندي

 فلوس و ترنجبين به تليين و بياشامند باشند چكانيده آن بر شيرين بادام روغن كه ريحان تخم و مرو تخم و بارتنگ

 ريـشة  و اسپغول و بهدانه لعاب مثل مزلقه لعابيه ادوية كه گويند بعضي نمايند مرغ چوزة به غذا و كنند خيارشنبر و
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 مزلقـات  اين اگر و بنوشند بنفشه شربت با يا و كرده چرب گل روغن يا شيرين بادام روغن به چهارتخم با يا خطمي

ـ  روغن و نموده صاف كرده حل لعابات آن در را خيارشنبر مغز نكند فايده  بياشـامند  و آميختـه  گـل  روغـن  يـا  ادامب

 بـا  و بدهنـد  تولـه  نـه  گالب در توله چهار مكرر بنفشة شربت كه باشد چنان اين و كرد بايد نرم را شكم اول بالجمله

 چهـار  يـك  هـر  خطمي ريشة و بهدانه و اسپغول لعاب توله چهار گلقند ماشه نه سرخ گل توله يك بنفشه گل شيرة

 ترنجبين آثار نيم گاؤ   مادة شير يا و بدهند كرده كف ماشه نه يك هر بالنگو و بزرقطونا توله چهار بنفشه شربت ماشه

 واال نمايـد   مي سحج رفع روز يك در و بنوشانند كرده داخل بادام روغن يا توله سه گاؤ   روغن و سرخ شكر يا توله سه

 مويز عدد شصت سپستان توله نيم يك بنفشه گل ماشه چهار يك هر و خبازي و آن تخم و خطمي ريشة و بهدانه از

 تـرنجبين  توله هفت خيارشنبر آيد نيمه كه بپزند آثار بزنيم شير از ماءالحبن پاؤ و  نيم و يك گالب در توله دو منقي

شـلة   شام غذا  وقت و دهند گالب آب جاي به و بنوشانند و نموده اضافه توله يك بادام روغن توله پنج گلقند توله نه

 نـيم  يـك  هر خطمي ريشه و اسپغول لعاب ماشه نه يك هر پزوبه مغز تخم كدو و    شيرة صبح دهند غنمر اسفاناخي

 زوال بعـد  و دهند دستور به غذا و ماشه نه يك بالنگو و ريحان تخم توله بنفشه چهار  شربت پاؤ يكنيم گالب و ماشه

   نمايند استعمال يا گالب بارده در متواتر روز سه دو مرض

  سميه ادوية تناول از امعا حةقر و سحج عالج

 و شـكر  و شـير  و ريحان تخم و نشاسته از كه مبرد مغري هاي  حريره و ترياقيه ادوية به يا تنها تازه شير و كنانند قي

 آرنـد  عمـل  بـه  گرفتـه  سموم مبحث از آن معالجه ديگر و يابد تسكين درد كه آن تا بنوشانند باشند ساخته آن غير

 گوينـد  بخوراننـد  شير با برنج غذاي و دهند بارده العبه و بارد مقلياثا صفوف و طين وفسف سحج زوال جهت وليكن

 نـه  مرواريد خميره با ماشه يك بسد طباشير كتيرا و مجرب و است جائر نيز صافن فصد بود شراب شرب از آنچه كه

 و بيدمـشك  عرق با هتول دو يك هر خشخاش شربت سيب شربت بااليش و بخورند پيچيده عدد يك نقره ورق ماشه

 ي گـاؤ  جغـرات  بـا  پـالؤ  غـذا  و بخورند پاشيده ماشه نه فرنجمشك تخم توله پنج يك هر زبان گاؤ عرق و كيوره عرق

 آن از نيـست  خـالي  خورد انسان كه چيزي گويد طبري آرند عمل به شد گفته صفراوي در آنچه تدابير باقي و دهند
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 وشـك  غـوك  خاكستر مثل بود اكال قطاع حريف يا و آن مانند و مرداسنگ و حبسبين مثل باشد مخشن مصلب كه

 ايـن  در قاتلـه  اشـياي  در و قويـه  سـموم  چـون  صورت به قاتل اشياي مثل يا و است دواءالفار از نوعي آن كه حراني

 صـلب  را هـا   رگ دهـن  و امعـا  كـه  آن بهر آرند سحج كه است بسا مخشنه مصلبه اشياي اما و كنيم  نمي كالم موضع

 نفـس  و بخراشـند  گـردد  جـاري  آن بـر  كـه  را مواضـعي  و شـوند  منفجر بعده و شود بند فضول عروق در پس كنند

 آرنـد  سحج دو هر اين مداوات بر او مداوات كه بايد كند فعل اين كه شئ هر و نيز حبسبين كند فعل اين مرداسنگ

 الـم  و شـود  صـلب  امعا مواضع كه تاس آن او و باشد باقي او عالمات چون و دو هر اين كنند  مي سحج و كنند قياس

 و باشـد  عـروق  افـواه  از چون و گردد منفجر خون مثل بعده و شود غائر چشم و گردد گران زبان و شود ظاهر شديد

 و بياشـامند  دوشيده تازه شير آن از بعد و شود كم فضول تا نبود چاره فصد از ضرورت به پس شود ثابت سبب چون

 بعـده  و شـود  منجذب بدن اعالي به فضول كه زيرا باشد عافيت سبب كند قي اگر و دشو زيادتي او اسهال در اگرچه

 يابـد  تسكين به او  غائله چون و كنند پرهيز البته حموضات از و بنوشند ساذج ماءالشعير و نمايند او مزاج قوت حفظ

و  فـصد  كنند  مي زياده نوع اين معالجه در آنچه و نمايند عالج كند ادمال و الحام و تغريه كه چيزي به هنگام اين در

 كنند اجتناب حموضات از و است سحج انواع سائر معالجت از قريب معالجات سائر اما و است تازه شير نوشيدن و قي

 طبخ بعد جو شيرة بسازند او بهر حريره اين گردد كم الم و يابد تسكين درد چون و بيفزايد مواضع صالبت در آن كه

 ابن و بنوشند گرم  نيم ساخته مرتب چرب حريرة و كرده داخل تازه بز گردة پيه آن در و كنند جمع نشاسته با و آرند

 و بزرگ امر چون پس و كرد  مي گل روغن بز پيه از حريره بر است چيزي نوشيدن از سحج دانست كه   مي چون سيار

 گـل  روغـن  بـه  كتيـرا  و ستهنـشا  و صمغ بزور باشد دقاق امعاي در اگر كنند نگاه سحج موضع به گردد زياده سحج

 در نباشـد  تب اگر و نمايند سحج انواع سائر عالج مثل معالجه و بنوشانند انداخته جو پوست آب بر اين يا و خورانند

 اقتـصار  لينـه  بزور اين مع پوست آب بر باشد تب اگر و اندازند آن بر بزور اين يا نيست باك برشت  نيم بيضه نوشيدن

 بگيرنـد  كنند نسخه اين به همه ممر حقنه به احتقان و ندهند بزور از چيزي باشد غالظ ايامع در سحج اگر و ورزند

 بعـده  و گـردد  مـرهم  مثل تا و كنند صاليه و انداخته مرداسنگ اندك و سفيدآب آن بر و گل روغن به و روغن موم
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 رقيق برنج مثل را سه هر اين و بريان فارسي برنج و بريان مقشر عدس و مقشر بريان جاورس بپزند بگيرند حقنه اين

 انداخته گل روغن درم ده آن بر و كنند صاف درم هفتاد وزن به موي پرويزن از ماليده خوب شود مهره چون و بپزند

 و كننـد  حقنـه  اين لزوم و نمايند گرم  نيم حقنة بدان و كرده حل صاليه در و كنند داخل درم سه وزن مرهم آن از و

 داخـل  آن از چيـزي  او حقنـة  در و نكننـد  حقنـه  اآلس  حـب  و بلوط جفت مثل ديدالقبضش اشياي به بود ممكن تا

 بعد نوع اين غذاي و كنند ملحمة مذمله  مراهم به عالجش و بود سليم بسيار باشد شرج از قريب سحج اگر و ننمايند

 زائـل  سـحج  چون و ندازندا گردة بز  پيه اندك آن بر و بپزند رقيق دو هر جاورس و برنج كرديم آن ذكر كه حريره از

 محلـل  چيـزي  شـرب  از چون سحج نوع اين پس و نمايند سلس شراب و كشكيه لزوم و شود منقطع اسهال و گردد

 كند قتل خود طبخ به نه قوت اسقاط به كند سحج كه حامضه حشيشية كه گفته دياسقوريدوس چنانچه باشد قوت

 آنكه غير نكردندي قطع مقوي غذاي آن از كه بايست  مي يرسيد مرض قيام مع قوت را مريضي كه بود ممكن اگر و

 نباشد چاره وقت اين در او تقويت از و شود زائل مرض چون و او مرض در آن كردن زياده سبب به نيست ممكن اين

 زا بعـده  و نوشانند كثير دفعات به گرم  نيم زرد روغن را مريض كه بايد باشد قطاعه حريفه اكاله  اشياي از سحج اگر و

 حـال  دو هر جميع در و بود هالكت عالمت آن كند قي خون اگر و نه يا كند قي و كنند قطع روز شبانه يك غذا آن

 در اگـر  و گـردد  هالك غشي به مريض بود معده فم در اگر و كند قتل باشد معده در نكايت چون ثاني اين و اول در

 هـضم  و مانـد  ثابت معده در طعام كه گردد هالك وجه دو اين به شود هالك اگر و يابد خالصي گاهي بود معده قعر

 و كنند نوع اين معالجة آن حسب به عالجش و اوست امعاي از موضع كدام در كه كنند نگاه باشد سحج اگر و نشود

 هـا   حقنـه  همـين  آن و است ها  حقنه باشد ضيق يا متسع كه امعا قروح و نوع اين براي و است ذوسنطاريا معالجة آن

 سـحج  موضـع  اگـر  پس كنيم  مي اعاده است نوع اين و ذوسنطاريا مصلح كه اي  حقنه ذكر جا اين در و ينهع به است

 بايد بخشد اصالح را نوع اين و حقنه كه ذوسنطاريا   نسخة اين به احتقان گرديد ظاهر كريه رائحه را آن و شد متعفن

 خرنـوب  شـامي  خرنوب بريان مقشر جاورس لحيةالتيس عصاره درم ده واحد هر گلنار و اآلس  حب و بلوط جفت كرد

 كـرده  صاف درم هفتاد وزن به بعده و گردد حريره مثل بجوشانند خوب را همه درم يك اقاقيا درم سه يك هر نبطي
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 انداختـه  بـرآورده  آن زردة پـس  بـشكافد  آنها پوست آنكه تا بجوشانند سركه در عدد سه مرغ بيضة كرده هاون در و

 بـر  و انداختـه  مجفف مغسول ارزيز سفيدآب درم يك و االخوين  دم درم يك و سوخته مصري كاغذ نيم دو و بسايند

 حقنـه  بدان و كنند حل خوب ريخته انداخته نمك  بي بز گردة شحم درم پانزده و تازه خالص گل روغن درم پنج آن

 حـرارت  اگـر  چـه  بـود  لبغا او حرارت كه نشايد و باشد جوشيده تازه او مثل حرارت شير    حرارت كه گرم  نيم نمايند

 گـرم  بـسيار  حقنـة  بـه  بـود  سحج كه را طفلي و بود امرا بعض مطب ري در يهودي مردي و گرداند هالك بود زياده

 ايـن  و گرديـد  هـالك  روز همـان  مـريض  و شد خارج سحج سعبيه خراطة با او امعاي همه تراصيص پس كرد حقنه

 كـه  تـا  سـحج  نـوع  ايـن  و امعا قروح اصالح مذكور حقنه و شدبا اين بر عالم و ماهر طبيب كه كردم آن بهر حكايت

 دو آن در و آرنـد  عمـل  بـه  حقنـه  همين شود متعفن اگر و نمايد  مي نگردد ظاهر متعفنه كريه رائحه و نشود متعفن

 بر گرفته عليحده سه هر اين و كنند زياده ناديده آب آهك درم نيم و سرخ زرنيخ درم ثلث دو و زرد زرنيخ درم ثلث

 تا كنند حل خوب هاون در و بپوشاند را آن كه بريزند مقداري به باشد  مي حباب در كه است ماهي آن كه مانيون آن

 وقت و روز نيم و صبح دفعه سه در و باشد درم هفتاد او مقدار كه مطبوخه حقنة مذكوره  در بعده و گردد مرهم مثل

 سـماق  آب به يا سركه به را زرنيخ اطبا بعضي و سازند له موصوف غذاي بعده و ندهند غذا شام تا و كنند حقنه عصر

 شـرح  قريـب  سحج اين اگر و نيست اين بر جالينوس رأي اما و گيرند  مي كار به دوا در و شسته بعده نمايند  مي طبخ

 و آن بـر  بـز  گـرده  پيـه  و گـل  روغن موم به مرهم بگيرند رسد سهولت به آن سوي به حقنه كه بداند طبيب و باشد

 تـا  و كننـد  حـل  گـرم   نـيم  گل روغن به را مرهم بعده اندازند التيس  لحية عصارة اندك و مرداسنگ و ارزيز دآبسفي

 مثل در ازرق اين و باشد گرم نيم آن و كنند حقنه بدان و اندازند محقنه در و بود ممكن زراقه در او جذب كه آنچنان

 كـرديم  آن ذكـر  كه حقنه بعد اگر و كرد  مي دفعه دو يك گل روغن مع العبه به حقنه شد  مي متعفن چون علت اين

 و خرفـه  تخـم  لعـاب  و اسـپغول  لعاب و نباشد چاره گل روغن به لعابات بدين حقنه از پس و شود حادثه شديد درد

 انداختـه  خالص گل روغن آن بر و گردد شخين تا بجوشانند را همه بعده و برآرند حلبه تخم لعاب و كتان بزر  لعاب

 قرحـه  حـوالي  اگـر  كنـد  صـالبت  تحليل و نمايد وجع تسكين گل روغن به العبه اين و كنند حقنه بدان و بجوشانند
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 روغـن  بـدل  اتن غسل بعد ركابي زيت گردانيدن در و بود زمان زمستان  و باشد بارد بلد در مريض اگر و شود حادث

 بـه  و بجوشـانند  انداخته شود زيت ناي او فوق كه مقداري به آب ديگ در كه كه است اين او غسل و نيست باك گل

 كه با نهجي  پنبه از آن از پس آيد آب بر روغن تا بگذراند آن از بعد آن جوش كثرت حالت در و بگردانند را او چوب

 بعـض  و كـرد   مـي  استعمال مغسول برنج آب و مغسول محرق رصاص حقنه اين در ابوماهر و كنند صاف باشد ممكن

 گـل  روغن به فقط مانيون به شد  مي متعفن قرحه چون سحج در حقنه كه را كسي مديدي و است بعض به قريب آن

   است وجع افراط خطر آن در آنكه بهر نبود واجب او استعمال و كرد مي خالص

  مسهله ادوية خوردن از امعا قرحة و سحج عالج

 افـراط  بـه  لعابـات  و بخوراننـد  جبـرن  با يا و بنوشانند تنها تاب  آهن دوغ و دهند طين سفوف چون مبرده مغريه ادوية

 كاغـذ  آن در كـه  نـو  گلي ظرف در مثقال دو قدر به همه بارتنگ تخم و مرو تخم و ريحان تخم اگر و كنند استعمال

 بنوشـند  پاشـيده  آن غير به يا نيلوفر مع مربي بنفشه گل و خطمي ريشه مطبوخ بر و نمايند بريان باشند گسترانيده

 بـود  نافع مذكوره مغرية مبردة ادوية را دوا شرب عقب حادث سحج شيخ قول به و كند لزائ روز يك در را سحج اين

 مـشروب  دواي سـبب  بـه  سـحج  چون ايضاً و است مفيد نوشيدن رائب و آن از زياده درم نيم و يك بريان كتيراي و

 و نماينـد  درم سه تا درم يك از االخوين  دم و درم سي تازه گاؤ   روغن به حقنه كه است اين نافعه اشياي از شود واقع

 صـاحب  قـول  بـه  و نوشـته  نـافع  سويدي مسهل دواي و شرب از حادث سحج براي بز پيه با بريان برنج آرد خوردن

 اغذيـة  بـر  بـارد  سفوفات در اگر چنين  هم و است نيكو سحج نوع اين صاحبان براي سرد آب به درم نيم فلونيا ترويح

 و معده چون سيما مسهله ادوية تدارك براي امر اول در كه بايد و بنوشند دسر آب آن بعد و بخورند پاشيده مناسبه

 گـاهي  كـه  گويـد  قرشـي  و بشويد را امعا و معده الصق دواي اثر تا بخورانند مكرر گرم آب را مريض بچسبند را امعا

 و بـود  تـازه  سحج اين مثل كه آن بهر يابد  مي شفا هفته يك در اكثر است سليم اين و افتد مسهله ادوية عقب سحج

 ربـوب  بعضي با طين سفوف مقليه سفوف مثل به و وقت اين در طبيعت اعانت هرگاه خصوصاً و نباشد عفونت وي با

 انجامد قرحه به سحج گاه هر تعليم اندگفته مفيد نيز لعابات بعض و خرفه شيرة با تخم حار آشاميدن و كنند موافقه
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 دراز علـت  و بمانـد  تنهـا  قرحه و شود زائل سحج كه جا آن تا برند كار به مذكوره تدبير همين بود باقي سحج كه تا

 بحـث  در چـه  بـدان  قرحـه  عـالج  صـورت  اين در باشد خون بالشائبة و چرك همگي آيد بيرون براز در آنچه و شود

  .كرد بايد گردد مي مسطور المده اسهال

  

  

  المعده اسهال

 عـضو  آن در ورم تقـدم  آن بر و برآيد ريم صدر از كه حتي كبد و عدهم مثال باطني عضو هر دبيلة انفجار از كه بدان

 انفجـار  و تقيح يا سحج تقرح سبب به شود خارج اسهال در امعا از ريم گاهي و شده مذكور ها  آن عالج و كند داللت

 جرم شخن بسب به و بود تر  سالم و افتد غالظ امعاي در قرحه اكثر و است آن ورم يا سحج تقدم نشانش و روده ورم

 شدت و جرم سخافت سبب به كند سبقت آن بر موت اكثر در و افتد تر كم دقاق امعاي در را قرحه مر او احتمال و او

 اسـت  آن بلغـم  و ريـم  ميان فرق و بود صائم در اگر خصوصاً رئيسه اعاي از آن قرب و شرف زيادت و آن حس ذكاي

 و آن اقـسام  و قرحـه  تـشخيص  و بلغم خلف به و گردد منحل و متفرق آن در تحريك به و نشيند آب ته در ريم كه

 و بـود  مناسب جو آش باشد گرمي اگر و خورند قندآب و ماءالعسل اول عالج شد مسطور سحج بحث در قرحه مكان

 االخـوين   دم و كهربـا  يا بنوشند  تاب  آهن شير و بخورند شد مذكور الدم  نفث باب در كه مدمله ادوية قرحه جالي بعد

 بدهند الطين  سفوف درم يك اضافة به درم نيم و يك كرده سفوف مساوي همه بريان نشاستة و طباشير سوخته بسد

 بريـان  شـسته  كهنـة  پنير رازي قول به و تاب  آهن و تاب  سنگ دوغ و غيره و جاورسيه و خشخاشيه هاي  حريره غذا و

در  ايـضاً  و اسـت  مفيد نيز علت اين در نيسونا و است نافع بسيار كه بدهند خواب وقت خصوصاً گاؤ   دوغ با درم يك

 و ريـم  از روده تا كه نمك آب به آن از بعد و آرند عمل به بود الماء  قليل كه ماءالعسل به مجلي حقنة جال براي ابتدا

 قرحـه  تجفيـف  تدبير اين چون و برند كار به آن جز و مختوم گل بارتنگ آب مثل مدلل حقنة پس شود پاك چرك

 باشد متعفن و بدبو چرك همگي آيد بيرون براز در چه آن و گردد اكله نوع از قرحه و كشد طول به رضم و ننمايند
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 عـائر  قرحـه  كـه  شرطي به بردن كار به زرنيخ حقنة و نباشد چاره التجفيف  قوي حارة حقنة استعمال از وقت اين در

 شخين خراط خروج قرحه غور بر دليل و نسازد هالك را مريض و نگردد امعا ثقب موجب زرنيخ حقنة تا باشد نشده

 گراينـد  حاره ادوية حقنة به آن از بعد و ترش اشياي حقنة به اول كه است آن بهتر و است نهايت به مرض اطاعت و

 قرحـه  گاه هر پس باشد صواب آن پس حاده حقنه و اوالً مخدر چيزي استعمال عليل تحمل عدم صورت به گاهي و

 و ابـيض  مـرهم  از شيافي اگر و برند كار به ملحمه مغرية قابضة حقنة و شود پاك متعفنه اجزاي و و وسخ  رطوبات از

 مسطور مفصل حكما اقوال در آن اقسام و سحج كلي عالج در امعا قرحة تدابير باقي و كند كفايت برند كار به شادنج

 بـه  اوالً كـه  گويـد  يسـمرقند  نماينـد  اسـتعمال  حاجـت  حـسب  شـد  مسطور آن قروح معده دبيله در چه هر و شد

 سماق جوشاندة به مثل  صحيحه الياف و لحم جرم ظهر و ريم و چرك از قرحه حقنة بر كنند حقنه جاليه هاي  حقنه

 مثل مدمله هاي حقنه به آن از بعد و باشند كرده حل كرده غيرسرد آهك اندك آن در كه جو و برنج و آس و گلنار و

 باريـك  سـوخته  كاغـذ  و لحيـةالتيس  عـصارة  و االخوين  دم و ارمني گل و صمغ آن در كه خام توت و بارتنگ عصارة

 زرانـيخ  حقنـة  به پس كند قرحه تعفن و تأكل بر داللت باشد الرايحه  ردي كريه  مده اگر و كنند حقنه و باشند سوده

 و متعفنـه  اجـزاي  و چرك و رطوبات و شود پاك چرك از قرحه آنكه تا آن از زياده يا كم حاجت قدر به كنند حقنه

 خبيـث  قرحـه  چـون  كـه  نويـسد   مي سينا ابن نمايند حقنه مدمله قابضه هاي  حقنه به آن از بعد و گردد دفع بد بوي

 اتباع باشد بسيار منقي كه اي حقنه به افتد بدان احتياج اگر آن از بعد نباشد چاره آن در نمك و آب به حقنه از باشد

 ايـن  بـراي  ملينـه  هـاي   حقنه و نمايند حقنه از مدمالت به معالجه هبعد شود ظاهر صحيح گوشت كه آن تا كنند آن

 و بجوشـانند  درانـي  نمـك  و آب به و افتد جزو دو سياه و خربق  جزو سه مصريه شوكة آن در كه است اي  حقنه مثل

 جسـح  بـا  محتبس طبع اگر شود خارج امعا از كه مده در گويد خجندي برند كار به زرنيخ اقراص نكند دفع اين اگر

 فلـوس  بـه  و بنوشـند  درم سه آن از و ترنجبين با يا آميزند كردن بريان بدون گل روغن در و اربعه بزور بگيرند باشد

 و زرد زرنـيخ  آن نـسخة  كننـد  حقنـه  زرنيخ قرص حقنة به باشد بدبو ريم اگر و نمايند مده اسهال نبات و خيارشنبر

 آن از مثقـال  يـك  افتـد  بـدان  احتياج چون و كنند كخش سازند قرص سركه در ساييده مساوي مازو مغسول آهك
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 حرقـت  و لذع مريض اگر و برند كار به گداخته گل روغن و بيضه زردة به جو پوست و عدس و برنج آب در و بگيرند

 شود جمع تأكل و ضعف و تب چون و كنند حقنه گرم  نيم گل روغن به يا گرم  نيم كنجد روغن به آن از بعد و دريابد

 حصرم مثل بارده قوابض هاي  آب در كه است واجب نباشد چاره آن از اگر و نكنند جسارت زرنيخ اقراص لاستعما بر

 شـب  جـزوي  واحد هر سوخته مس آهك اصفر است زرنيخ  زرنيخ اقراص ديگر نسخة اين و گذارند ريباس و سماق و

 همـه  جزو ثلث يك هر لحيةالتيس صارةع ارزيز سفيدآب و بزور اقاقيا االخوين  دم و سوخته كاغذ مازو انيسون يماني

 جهـت  اول كـه  نويـسند  متأخرين از بعضي سازند قرص باشند خيسانده سماق آن در كه بارتنگ آب در و ساييده را

 بـه  خـام  جـالب  يا و العسل  ماء صالح گوشت يافتن و ريباس در مرده گوشت كردن دور و چرك از قرحه كردن پاك

 ي گـاؤ  دوغ يـا  و بدهنـد  مغريـات  و مزلقـات  پـس  آيـد  حاصل تام نقاي تا مرات و تكرا به بدهند فيقرا ايارج اندكي

 و بدهنـد  شـد  مـذكور  سـابق  كـه  طـين  سـفوف  اضـافة  به غيره و االخوين  دم و كهربا سفوف با تاب  آهن و تاب  سنگ

 از كه حسوي اي و بدهند باشند ساخته بز يا و مرغ و بط پيه از كه حسوي غذا و آرند عمل به مدمله قابضة هاي  حقنه

 بدهنـد  و نموده اضافه كرده بريان نشاستة و عربي صمغ اندك پخته خشخاش مطبوخ در كرده بريان برنج و جاورس

 سـوخته  مـس  و سـبز  مازو يماني شب و زرد زرنيخ سرخ كنند زرنيخ  استعمال زرنيخ قرص اين قرحه تأكل هنگام و

 بارتنـگ  شـيرة  بـا  و بـسايند  باريك جمله درم چهار واحد هر زعفران انيسون و درم شش واحد هر ناكرده سرد آهك

 حقنـه  كرده حل جو و عدس و برنج طبيخ در درم يك تا درم نيم از حاجت وقت كرده خشك و سازند قرص سرشته

 از روده شـدن  پاك به و آميزند كمتر هم درم نيم از باشد كمتر عفونت اگر و بزدايد را متأكله و تعفنه اجزاي تا كنند

 و برنـد  كـار  بـه  زنهـار  قرحـه  ابتـداي  در زرنيخ قرص اما و شود به قرحه تا سازند حقنه مدمله اودية به چرك و ريم

 از آنچـه  و بود بلغم و غليظ ماده كه برند كار به وقتي را اين بلكه بود تب يا باشد صفراوي و دموي اسهال اگر كذلك

 آرند عمل به حقنه گل روغن به آيد پديد بسار سوزش آن استعمال از اگر و نبود تب و باشد ريم و چرك برآيد روده

 كنند آن استعمال مخدر دواي خورانيدن بعد كرد نتواند او تحمل مريض اگر و آرند عمل به مكرر نيارد سوزش اگر و

 جـو  آرد از آيد حاجت غذا تكثير به كه جا آن و كنند حقنه خرفه شيرة با عربي صمغ ارمني گل از حقنه آن عقب و
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 كـه  جـا  آن و اسـت  مفيـد  عربي صمغ با گوسفند پايچة و بدهند نبات و پخته شير با بكشند شيره بود سبوس با هك

 سحج اقسام در بدانچه نمايند او سبب قطع اول باشد نشده منقطع سحج سبب هنوز و باشد مده اسهال سبب سحج

  شوند متوجه روده قروح و مده نشف به بعده گذشت

  زحير

 سـرعت  يا مقدار در باشد  مي ماكيان براز مشابه او صاحب براز آنكه بنابر گويند نيز علةالدجاجه را آن و پيچش يعني

 اسـت  حركتـي  آن و گوينـد  كنـاك  فارسـي  بـه  و شـود   مي عارض بيشتر را ماكيان مرض اين آنكه بر يا تبرزد زمان

 شـديد  درد با روده سطح مخاطية ترطوب از اندكي مگر شود  نمي دفع و فضله دفع براي مستقيم معاي از غيرطبيعي

 قـانون  در و شـود  مخلـوط  روده عـروق  دهـن  گـشادن  از تمدد و تزحر شدت به خالص خون اندك آن با كه باشد و

 آن و گويند زحير را آن و بود بارد آن از بعضي است ششم رودة آن و باشد مستقيم معاي از كه اسهالي است مسطور

 از و گوينـد  زحيـر  را آن بـود  امعا الم با اگر سحج جرجاني سيد قول به و است مستقيم ابخر او معاي   و تمددي وجع

 نـزد  و شـود   مي مستفاد قوم كالم از كه است آن خالف اين و است سحج از نوعي زحير كه شود  مي مفهوم كالم اين

 در و اسـت  سوي قيام  به محتاج آن كه كند گمان انسان كه است آن زحير كه گويند و است سيد سديد  قول بعضي

 احتبـاس  سـببش  و باطـل  و كاذب يكياست   قسم دو بر زحيربالجمله   خراطه و دهن لعاب مگر برنيايد چيزي قيام

 و جفـاف  سـبب  بـه  مذكور ثفل خروج و گردد براز دفع به احتياج دائم سبب بدان و دقاق امعاي در است يابس ثفل

 مـستحيل  ثفل از آن  غليظ ريح و آيد بيرون امعا خراطة از اندك و لزج رطوبت تزحر سبب به باشد دشوار مكان بعد

 و صـادق  دوم برآيـد  خـون  امعا خراش سبب به گاهي و كند  مي پيدا شديد درد و گرداند متمدد را روده جرم و شده

 لـذع  بـه  واحد هر كه باال از مستقيم معاي به لذاع شور بلغم سيالن يا است لذاع حاد صفراوي انصباب سببش و حق

 در ثفـل  كـه  آن گرانـي  از مـريض  توهم و مذكور معاي در گرم ورم عروض يا و گرداند محتاج براز دفع به ممدا خود

 مثـل  خـارجي  مقعـد  به مفرط سردي رسيدن يا و شود براز دفع به احتياج پيوسته سبب بدان و است محتبس روده

 در تشنج و ردي   عروض تكثيف سبب هب و برده اشياي تناول در اسراف مثل داخلي يا سرد زمين بر نشستن سرد باد
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 از مـستقيم  معـاي  و مقعـد  ايذاع يا تبرزد به آن دفع بر اضطرار و آن در را ثفل احتباس بيمار توهم و مستقيم رودة

 چـوب  يـا  سنگ بر نشستن يا سخت زين بر سواري چون  هم صلب چيزي بر جلوس طول يا غليظ سخت ثفل خروج

 امعـا را   سـطح  كه امعا و معده خلو در ترش اشياي تناول يا و باشد دشوار آن از فضول دفع ايذا رسيدن جهت به كه

 و صـلب  ورم الـرئيس   شـيخ  و انـد   نوشـته  زحيـر  سـبب  نيز را هوا تعفن متأخرين بعض و شوند زحير موجب و بگزند

 نواصـير و  و   ذوسـنطاريا  تـابع  و حـاره  اخالط و غليظ خلط و آن كزاز و تمدد و مقعد عضلة استرخاي و ريح احتباس

 بـودن  بعـد  و بـود  مخاطي خلط از اكثر كه گفته و اند  نوشته زحير اسباب از نيز تأكل و قروح و مقعد شقاق و بواسير

 اطبـا  بعـضي  چنانچـه  برآيـد  سـنگ  مثـل  چيزي زحير در گاهي و كند تقطير خون آن از بعد گردد خراطي مخاطي

 سبب به آنكه بهر شود عارض را عفن و بلغم صاحبان زحير راكث و دانسته بعيد را آن جالينوس و اند  آن كرده  حكايت

 گمـان  گـاهي  و بود موذي الزق لزج بلغم آن از بعد ماند باقي وقت هر او مرور هنگام مستقيم معاي در او اثر عفونت

لد و متو  ذوسنطاريا عقب آنچه يابد  مي شفا زحير اسهال و آن بورقيت سبب به است پاشيده نمك او مقعد در كه كند

 گـردد  عارض حالتي را او عضله پس و گردند محد يا شود متشنج مستقيم معاي و مقعد گاهي و از ذوسنطاريا نباشد  

 فـوق  كه چيزي استنزال بر پس و گردد متشنج كه را آن شود عارض چنانكه رسد بدان كه را چيزي نكند حبس كه

 مثـل  زحير سبب و گردد زحير سبب يبوست و تحرار گاهي كه گويد گيالني و نباشد قادر خويش سوي به باشد او

 در چنانچـه  شـوند  مجتمـع  دو هـر  گاهي و اتصال تفرق و سوءمزاج يعني است امر دو در منحصر اوجاع سائر اسباب

 دو بـه هـر    موجـع  آن كه بود حاره ورم يا آن و بدان متضمن يا باشد امور اين از زحير اسباب كه است واجب و اورام

 ورم پـس  كند سيالن چيزي آن از باشد مستقيم معاي در ورم مادة ورم تحلل جهت از كائن صالات تفرق و سوءمزاج

 و ثفـل  مـرور  سبب به و گردد الزم سرعت به انفجار را او شود حادث جا اين در چون و يابد نضج مدت اندك در حار

 و اسـت  مـذكور  سـبب  هردو هب موجع نيز صلبه دوم و نمايد سيالن مخلوط يا صرف ريم آن از فالجرم زحير حركت

 معـاي  از آنكـه  ديگـر  و قـسم   فقـط  باشـد  شرج در كه است آن آن از است قسمي  قسم دو بر زحير كه گفته طبري

 بـادني  شـود  خـارج  آنچه و بود اندك زحير و سليم مقعد اين در و باشد صديد سيالن و سحج با اين و بوده مستقيم
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 قليـل  تعـب  و به تزحـر   اندك بعد اندك قطره قطره آن در باشد مقعد از كه زحيري و برآيد مريض به غيرتعب  تزحر

 نـوع از   ايـن  غيـر  اما و باشد حرافت و حدت و لذع وي با كه است آن او و است واحد خلط زحير مورث مادة و برآيد

 شـرج  يـا  مـستقيم  معـاي  بـر  مذكور خلط اين گاه هر پس بسيار يا و گردد جاري اندك و نشود زحير مورث اخالط

 در زحيـر  كـه  نوشـته  خجنـدي  و باشد قيام كثرت او جريان برحسب و نمايد قيام استدعاي آرد سحج و شود اريج

 زحيـر  و شـود  محتـبس  آن در دو هـر  به يا به كميت  يا كيفيت به موذي شئ از آنچه دفع آن بر بود مستقيم معاي

 آن بـا  كـه  اسـهالي  در گفته او هم است رأس وجع به مختص صداع چنانچه است مستقيم معاي در وجع به مختص

 بمانـد  روز سـه  آويخته مقعد از و شد خارج شبر يك قدر به روده به شبيه چيزي كه كردم مشاهده بود شديد زحير

 آن كـه  اسـت  غالـب  گمان و گرديدند هالك شخص چهار سه و يافتند نجات كس دو آن از و بيفتاد شده سياه پس

 شـكل  بـه  مجـوف  چيزي و شد عارض زحير را زني كه نموده مشاهده نيز مؤلف و بوده مستقيم امعاي داخلي طبقه

 از تبريـد  و تخـم  سـه  سفوف به و راقم  گرديد مأيوس او صحت از شوهرش برآمده اسهال در وجب يك طول به روده

 انمي نمايند فرق اوالً كه  بايد زحير اقسام تشخيص طريقيافت   كلي صحت و مده عالج بارده بزور شيرجات و لعابات

 بـه  پندارنـد  اسـهال  را كـاذب  زحير جهال بعضي كه باشد گاه آنكه بهر مانند محفوظ خطا از تا صادق و كاذب زحير

 مـريض  هالكـت  موجل آن و نمايند استعمال قابضه ادويه كاذب گمان بدين و خون و خراطه و رطوبت خروج جهت

 بـه  تمرهندي تخم يا خرنوب تخم يا خيارشنبر تخم دانة چهار سه كه كنند امتحان بدين فيمابين فرق پس و گردد

 آن امثـال  و تـودري  و حـرف  و حلبـه  كنوچه و ريحان تخم و اسپغول بعضي و برد فرو مريض كرده چرب گاؤ   روغن

 سـده  اگـر  كـاذب  زحيـر  در آنكه بنابر كنند  نمي ها  تخم امتحان اين بر اعتماد حذاق بعض وليكن دهند  مي را مريض

 بـراز  در اگـر  و آينـد  انـدك  انـدك  درآيند بزور اگر صورت اين در كه است آن حق و آيند  رميب بزور اين و بود ناقص

 برنيايد اسهال در تخم آن اگر بالجمله باشد صادق زحير آيند بيرون زودي به دفعه يك به تمامه به تنها يا و مخلوط

 حال بعده گشته آن خروج مانع بسمحت ثفل و است كاذب زحير دانست كه  بايد بماند شكم در و آيد اندك اندك يا

 تـر   بزرگ نخود دانة مثل المقدار  قليل خشك براز برآمدن گاه و اشتها قلت و مغص دوام و پشت درد و شكم در گراني
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 اگـر  و بپرسـند  مـريض  از نيـز  اسـت  نـوع  ايـن  لـوازم  از كه مجففه تدابير و قابضه و يابسه اغذية تناول تقدم و آن از

 مقعـد  سـوزش  حـال  صـورت  ايـن  در اسـت  صـادق  زحير انواع از نوعي كه بدانند آيند بيرون زبرا با مأكوله تخمهاي

 و نـبض  تـواتر  و سرعت و تشنگي شدت و حرارت غلبة و برآيد خون و خراطه با اسهال ر و كند آن اقرار اگر بپرسند

 بيـرون  مخاطيـه  رطوبـت  يا بلغم سوزش وجود با و اگر  باشد صفراوي زحير يابد راحت سرد آب به و بود ناخس وجع

 اگـر  و بود بلغمي زحير آيد كمتر خون خراطه با و باشد او غلظ و نبض بطوي تشنگي قلت و قراقر و نفخ آن با و آيد

 انضغاط و ورم شدت از گاهي و باشد منشاري نبض و كند بيان مستقيم رودة جاي به اسفل در تمدد و ثفل و ضربان

 راحـت  گـرم  موضـع  بـر  نشستن و گرم آب استعمال از اگر و باشد ورمي زحير يدآ پديد نيز بول عسر و تب مثانه فم

 عالمـات  ايـن  اگر و مقعد به سردي رسيدن از يعني باشد بارد زحير شود معلوم مقعد به سردي رسيدن تقدم به يابد

 تنـاول  حـال  واال باشد ايذائي زحير باشد شده آن اتفاق اگر بپرسند سخت چيزي بر مريض نشستن حال نشود يافته

 يـا  نواصـير  يـا  ذوسـنطاريا  تـابع  زحير اگر و باشد همان سببش كند آن اقرار اگر نمايند دريافت معده خلو در ترشي

 در متـواتر  غشي و خفقان با و عام زحير اگر و باشد مرض عرض آن  زحير باشد تأكل و قروح يا مقعد شقاق يا بواسير

   باشد هوا تعفن از بود بدن همه بر سوزش و خارش با خرد بثرات ظهور و تعفن و تشنگي و اجابت هر

  زحير اقسام كلي عالج

 مـزمن  اگرچـه  سـبب  تحقيـق  از قبل و تحقيق بعد واال نكنند مبادرت او حبس در باشد كه قسم هر از زحير بدانكه

 سـبب  زوال و دانجامـ   مـي  هالكـت  بـه  كه داد نبايد هرگز غيره و آمله و هليله و بيلگيري و گلنار مثل حابسات باشد

 تحليل به باشد لزوم اگر و آن حدت تسكين به بود حاد خلط از او حدوث اگر كنند نگاه كه بود چنان او حدوث فاعل

 نطـول  و اسـت  كلـي  عـالج  آن اقـسام  جملـه  در غذا تقليل و كنند عالج آن اسهال به باشد براز احتباس از اگر و آن

 زحيـر  اقـسام  اكثـر  در و است تر  نافع مشروبات به نسبت زحير در شياف و حقنه و است نافع را آن انواع اكثر گرم  نيم

 واجـب  بـارده  مفتحـات  ديگـر  و كاسني و خيارين و گالب و سرخ گل مثل كبد مبردة ادوية از جگر تبريد به عنايت

 دباشـ  تـب  اگـر  و الزم غيره خطمي و  سپستان كنوچه تخم خطمي ريشة بهدانه مثل ثفل مزلقات و مغريات و است
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 كـه  وقتـي  و باشـد  تفتيح منظور اگر بزوري شربت و نيلوفر و بنفشه گل شربت مثل به اشربه  كنند آن ازالة به توجه

 بايـد  اسـت  قابض ادرار به كه بزوري شربت خشخاش شربت اآلس  حب شربت انار شربت به رب باشد قبض به حاجت

 لهذا و است مرض موجبة اسباب فضل و اولي قطع   ا عالج آن غير در و مرض اين در كه است معلوم گويد انطاكي داد

 و هـا   فتيلـه  و اسـت  البـد  تنقيـة  باشـد  خلطـي  از اگر ان و كنيم  مي مرض هر در احكام سائر قبل آن بر كالم تقديم

 اسـتعمال  بـه  عنايـت  مزيـد  جا اين در آنكه سواي مرض اين مثل و بود اولي ناف زير به متعلق مرض هر در ها  حقنه

مـر و    و انيسون كه بدانند و بود واجب مقل و مصطكي و پسته و عناب مثل است آن مقوي و سفلا مصلح كه چيزي

 بـه  كه اين است  اولي ليكن نمايند استعمال كه طور هر به است نافع مطلقاً مرض اين آخر در حلتيت و جندبيدستر

 سـايه  در جميز برگ و شد طورمس سحج در عالجش گردد قروح حادث  جا اين در گاه هر و برند كار به فتيله طريق

 افيون كذا و است زياد و حلتيت فتيلة مجربات از و است زياده اختصاص مرض اين در را و مقل  كندر و كرده خشك

 تـسخين  لهـذا  و احوال اكثر در دارد ضرر را زحير سردي كه فرمايد  مي شيخ مطلقاً آس و اكالً زيت به ليمو پوست و

 اكثـر  و نمايد مضرت تبريد چنانكه بود افع تكميد را زحير انواع اكثر كذلك و كند فعن حاالت بيشتر در را آن لطيف

 كـه  نباشـد  مـاده  جـا  آن در و گـردد  صعب زحير چون و بود مضر لزوجت و غليظ خلط مولد اغذية تناول را او انواع

 بـه  صـوف  از او تكميـد  زمال سردي گاهي و بود صلب ورم او سبب به گاه و گردد متواتر بسيار قيام آن و شود خارج

 خـصيه  و عانـه  و شـرج  بـر  دائم آغشته و گرم  نيم شراب اندك و بابونه و بنفشه و آس روغن و گل روغن مثل روغني

 زحيـر  شـفاي  آن كه كنند او امساك ساعت چند و نمايند گرم  نيم كنجد روغن به حقنه نشود ساكن اگر پس نمايند

 كـه  ام  كـرده  تجربه را آن و اند  كرده خود به او نسبت متأخرين بعض و اند  دهنمو ذكر متقدمين را تدبير اين به و است

 در كه است آبي مثل آن و باشد وجع تسكين براي يا نشانند را زحير صاحب آن در كه آبها از و است شديدالمنفعت

 آن و كنـد  نسـيال  كـه  چيـزي  حبس براي يا و باشند جوشانيده الملك  اكليل و خطمي و بابونه و شبت و خبازي آن

 مقعـد  اگر پس و كنند جمع حاجت حسب به ها  آب ميان كه است واجب و باشند مطبوخ قوابض آن در كه است آبها

 اعـاده  بعـد  آن تضميد يا نشانند قابض بسيار هاي  آب در را آن صاحب وو كنند آن اعادة و نظافت و غسل شود خارج
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 مـرض  ايـن  چـون  كـه  نويـسد   مـي  سـرهندي  ميخته نماينـد  آ قابضه عصارات بعض در مسحوقه قوية به قابضات  درد

 نـوع  سـواي  نوعي به تخصيص غير به آن در حذاق تجربة صحت به آنچه آن ادوية از كه شد واجب است كثيرالوقوع

 كه گويند است سرخ شكر و حنظل شحم و بورق و خطمي از معمول شياف جمله آن از كنيم و  بيان رسيده آن يگر

 طباشير كرده بريان گاؤ   روغن يا بادام روغن در دو هر باديان سياه هليلة سفوف اين ايضاً و شودن اين تكرار به حاجت

 كـرده  بريـان  زنجبيـل  بـه  طباشير بدل و بخورد آميخته محرورالمزاج  اجزا مساوي سفيد نبات ساييده باريك را همه

 در و ورمـي  غيـر  در اسـت  مجـرب  دوا ينا كه نمايد استعمال المزاج  معتدل نموده موقوف دو هر و نمايد ميل مبرود

 نصف يا و او مثل شكر و ام  ديده گويند با فتح به بل را آن فارسي آن را در   كه دوايي به سياه هليلة تبديل كتب بعض

 شـير  در پـس  كننـد  صاف و برنج طبيخ بگيرند است نافع احتقاناً شرباً و  دوا اين و بخورند درم دو اول روز و باشد او

 شـديدالنفع  كـه  نمايند استعمال مذكور وجه دو از يكي به كرده اضافه عربي صمغ قدري و گردد غليظ تا بپزند تازه

 نـافع  نمـوده  مبالغه او معالجة در ما استاد و شد عارض بود ساله سه سن به كه را ما اوالد از بعضي مرض اين و است

 نوشانيد را او العصافير  لسان درخت پوست درم يك و گرديد مضطر دارند وثوق اطبا بدان كه دوايي سوي به پس نشد

 غير زحير در و نموديم استعمال كرد رجوع ما به كه زحير مصاحب هر بر را اين آن از بعد يافت شفا اولي شربت به و

 را كـه  هـر  و باشند نكرده داخل سقمونيا آن در كه است زماني اطريفل ايضاً و يافتيم نكند خطا كه تيري مثل ورمي

 حـب  ايـضاً  و يابد شفا دو يا شربت يك در و بليسند سرشته عسل در كوفته و ترب بگيرند چون و يافت صحت دادم

 نـافع  شـد  مـسطور  هنديـه  مركبة و مبرده ادوية ذيل در رطوبي معوي اسهال عالج در كه افيون و و شنگرف  سهاگه

 و كـردم  او عالج ادويه اكثر به و شد عارض علت اين را مشايخ بعض و نكنند آن استعمال ورمي زحير در ليكن است

 گـل  مثقـال  دو يـك  هـر  طباشـير  ماكيان سنگدان پوست يافت صحت جوارش اين از و نشد منتفع آنها از چيزي به

 درم ده بهمـن  مثقال يك واحد هر زرد هليلة پوست ترنج پوست پوسته بيرون پوست خشك پودينة مثقال سه سرخ

 و يافت تمام صحت پس بخورند به رب به دانگ چهار يا سه و بسرشند سيب بتشر يا فواكه شربت به ساييده باريك

 و اسـت  زحير وجع مسكن ماليدن مقعد بر آن روغن و نوشيدن بادام شيرة كه گويند بعضي كردم تعالي خداي حمد
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 شـته ر آن در كـه  افيـون  و زعفـران  و كندر مر و  شياف به حمول و نشستن كتان تخم و شبت و حلبه طبيخ در كذا

 شديد درد و برنيايد چيزي زحير در اگر و است مجرب غيركاذب زحير اقسام براي برآرند حاجت وقت تا باشند نهاده

 سحج و اسهال براي مجرب دواي و دارند محفوظ آن از بيني و رسانند آن دود مقعد به بز پيه در سوده كبريت باشد

 نخـود  مثـل  مـساوي  كنـدر  و افيـون  و جندبيدستر و مرمكي و جوزبوا و   خرفه از كه است آن كاذب و صادق زحير و

 آب بـه  را زرد هليلـة  كـه  اسـت  ايـن  اسـهال  و زحير براي هند اهل معموالت از و بخورند شام و صبح حب دو بسته

 بخورند ساخته بندقه زنبق روغن به دانگ يك كافور دانگ نيم  يك مرداسنگ اگر و بنوشند عسل به و بسايند بارتنگ

 قـولنج  حدوث خوف آن در كه ندهند اين از زيادة و داد بايد اين كمتر را طفل و كند زحير دفع و اسهال حبس فوراً

   است

  كاذب زحير عالج

 خطمـي  ريشة مثالً دهند ملينات محتبس يابس ثقل اخراج براي بلكه است مهلك كه ندهند اصالً قابض چيزهاي از

 ماليـده  آن در تولـه  چهـار  گلقند توله شش فلوس مغز و برآورده ابلع الثعلب  عنب عرق يا آب در توله يك قدر به را

 اگـر  و افزاينـد  نيـز  تولـه  چهـار  ترنجبين خواهند اگر و بنوشند ريخته آن باالي ماشه شش بادام روغن و كرده صاف

و  دوا ايـن  از كـردن  حقنـه  و كنند بادام روغن و ترنجبين و گلقند عوض گاؤ   روغن و سرخ شكر باشد مفلوك مريض

 مغـز  تولـه  چهـار  گلقنـد  جوشانيده توله يك سرخ گل توله نيم و يك بنفشه سر يا و بود انسب لينه هاي  حقنه ديگر

 كرده داخل بادام يا گل روغن توله چهار مسهل آلو شربت نموده صاف ماليده توله سه ترنجبين توله هفت خيارشنبر

و تـرنجبين و     و خيارشـنبر  فلوس با جوشانده سپستان و خطمي بيخ و مقشر السوس  و اصل  انجير و غاب يا و بدهند

 آب در ماشـه  سه بهدانه لعاب ماشه شش خطمي ريشة لعاب يا و بدهند بادام روغن و بنفشه گل شربت و شيرخشت

 اگـر  پـس  دوم و اول روز بدهنـد  كـرده  داخل درم سه شيرين باداام روغن درم يك كنوچه تخم ريحان تخم برآورده

 كـه  دهنـد  گـرم   نـيم  نداده داخل دستور به روغن كرده زياده مذكوره العبة در مثقال ده خيارشنبر فلوس نشود فائده

 تخـم  درم دو كوفته باديان است كاذب زحير دافع مزلق و مسهل نيز مطبوخ اين و شد كرده طريق اين به اكثر عالج
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 مثقال يك واحد هر بنفشه گل زبان گاؤ عدد بيست سپستان درم نيم و يك واحد هر الثعلب  عنب خطمي رية خطمي

 تولـه  سـه  گلقنـد  تولـه  پنج خيارشنبر فلوس كرده صاف بماند چهارم گاه هر دهند جوش آب در توله دو منقي مويز

 لعاب به توله يك قدر به چهارتخم دوم روز بنوشند كرده اضافه گاؤ   روغن يا بادام روغن قدري نموده صاف باز ماليده

 قابـضات  و مغريـات  تـدريج  بـه  سـده  رفع بعد و بدهند ديگر بار مسهل همان راحت ميو بعد و بخورند خطمي ريشة

 سـرخ  گـل  اسـت  مرحـوم  اسـتادي  معمـول  كاذب زحير در فضول دفع براي نيز مسهل اين و نمايند استعمال معده

 روغن كرده صاف باز ماليده گلقند فلوس مغز نموده صاف جوشانده الثعلب  عنب عرق به باديان خطمي ريشة خطمي

 بـه  چـارتخم  سـده  تفتيح براي گاهي و داد نبايد بالعصر مسهله ادوية سده حالت در كه بدانند و بنوشند ريخته بادام

 بـا  و صـاف  گـرم  آب و دهنـد   مي كرده داخل بنفشه گل شربت داده جوش الثعلب  عنب عرق و گالب در ماشه نه قدر

 گلقنـد  بـرآورده  گـالب  و الثعلب  عنب عرق در خطمي يشةر لعاب يا و كند  مي معده تفتيح نيز نوشيدن بنفشه شربت

 شـربت  جوشـانيده  گالب و الثعلب  عنب عرق به سرخ گل منقي مويز بنفشه گل خطمي ريشه يا و بدهند كرده داخل

 عـوض  گاهي و كنند  مي عرقيات و شربت عوض چهارتخم و گلقند و باديان گاهي و دهند كرده داخل معتدل بزوري

 تخـم  بنفـشه  گـل  خطمـي  ريـشة  يـا  و نمايند  مي داخل نسخه اين در كنوچه تخم و السوس  اصل و سرخ گل و مويز

 و مفتح كه بدهند كرده داخل گلقند جوشانيده كوفته كاسني تخم منقي مويز پرسياوشان باديان كاسني بيخ كنوچه

 كـرده  داخـل  بنفـشه  شربت السوس  اصل شيرة جوشانيده گاؤزبان الثعلب  عنب خطمي ريشة و يا  شله غذا است مزلق

 زبـان  گاؤ لعـاب  جوشانيده توله سرخ گل توله نيم يك بنفشه گل يا و افزايند  مي كوفته خيارين تخم گاهي و بنوشند

 برآورده توله پنج عرق كيوره  و پاؤ نيم مكوه عرق آثار پاؤ گالب يعني عرقيات در ماشه نه خطمي ريشة و ماشه هفت

 پـس  گـردد  فـالوده  مثـل  تا بزنند قاشق پاشيده نموده چرب بادام روغن به ولهت يك واحد هر بالنگو آميخته اسپغول 

 شيرة باز دهند پاشيده اسپغول جوشانيده گلقند ماليده   سرخ گل خطمي ريشة يا و بخورانند انداخته توله چهار نبات

 گـره  گره اگر و است هسد مفتح نيز كرده حل الثعلب  عنب عرق و باديان عرق به گلقند و افزايند بهدانه لعاب كاسني

 شيرة نموده صاف جوشانيده ماشه شش بنفشه گل ماشه چهار يك هر مرو تخم خطمي ريشة آيد اجابت در ها  بندق
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 پاشـيده  سـوده  معمول سدي اسهال جهت به و است مغري كه كتيرا و كرده داخل نيلوفر شربت ماشه شش خيارين

 تخـم  خطمـي  ريـشة  مثل مفتحات گردد عارض سدي زحير بت در مختلفه اغذية خوردن از مسهل بعد اگر و دهند

 شـود  زائـل  تـب  و برآيـد  سـده  چـون  دهند كرده داخل گلقند خيسانده كوفته خيارين كوفته باديان بنفشه گل مرو

 تـسكين  روز سـه  دو بعـد  و بدهنـد  تـب  حـرارت  بقاياي براي گلقند خيارين شيرة ماليده باديان عرق در را آلوبخارا

 بالجملـه  دهنـد  گلقند خيارين شيرة الثلب  عنب بنفشه گل مكي سناي از خفيف مسهل بود حاجت اگر ديده طبيعت

 سـفوف  يـا  الطـين   سـفوف  و كننـد  اقتصار بادام روغن و خطمي ريشة و بهدانه لعاب بر سده رفع بعد كاذب زحير در

 در گلقنـد  خطمـي خبـازي    تخـم  ودب باقي او در اگر و بارتنگ به رب عرقيات بهدانه لعاب يا و دهند گالب با مقلياثا

 ديگـر  روز يـك  بـود  بـاقي  سـده  اگـر  و دهند كرده داخل بنفشه گل شربت كرده صاف داده جوش الثعلب  عنب عرق

 اقـوال  بخورنـد  مـسلم  اسـپغول  بنفشه گل شربت و عرقيات و خطمي ريشة و بهدانه لعاب ديگر روز و بگيرند مسهل

بـه   نكنـد  كفايـت  لينـه  هاي  حقنه اگر و نمايند لذاعه شيافات و لينه هاي  حقنه به او معالجه كه فرمايد  مي شيخ مهره

 و رطوبـت   بـه لـين    كـه  بـاقي  در بعـده  كنند حاد نمايند خشك ثفل اخراج كه تجديدي به آنها رطوبت و لين اجود

 مـاده  تغلظ جا اين در اگر آيد  مي بطم صمغ يا مقل حب شربت به حاجت گاهي و نمايند اقتصار آن بر افتد احتياج

 خيارشـنبر  مغـز  از معمول حب امثال به و آن مانند و بنفشه شربت و خيارشنبر مثل به اگر حرارت بود احتياج    باشد

 و شـهرياران  جوارش باشد امعا در محتبس زبل سبب به زحير اگر كه گويد كامل صاحب افتد كتيرا و السوس  رب به

 خيارشـنبر  لعوق نباشد حرارت جا آن در اگر و خورانند مگر آب و شكر به بنفشه قرص يا و دهند تمرهندي جوارش

 حنظـل  شحم و سرخ و شكر  بورق و خطمي از معمول شياف و سقمونيا اندك به اجاص لعوق يا بدهند تربد قدري با

 اندك به قنابر اسفيدباج شورباي يا سازند غذا كنجد روغن به قنابر يا به مزورة چغندر     اسفيدباج شورباي به و بردارند

 خجنـدي  گـردد  سـاكن  زحيـر  شد نرم شكم آنكه بهر بدهند شكم ملين اغذية ديگر و بنوشانند قرطم مغز و بسفايج

 بـه  و هـا   حقنـه  بـه  و خيارشـنبر  بـه لعـوق    و بياشامند بزرقطونا يا آلو شربت و عناب شربت و بنفشه شربت كه گويد

 شـيرة  بـه  يا كنجد روغن به مسلق مزورة و ندبردار نمك و سرخ شكر و خطمي از متخذ شياف و آرند اسهال مزلقات
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 از حـادث  زحيـر  اگر كه گويد سعيد دهند تمرهندي يا شهرياران جوارش باشد شديدالجفاف ثفل اگر و بدهند قرطم

 بـه  يابـد  صالح چون و دهند بنفشه قرص نكند كفايت اگر و نمايند حموالت و ها  حقنه به عالجش باشد متحجر زبل

 باطـل  زحير در كه نويسند  مي خضر و قرشي دهند مرغ چوزة اسفيدباج صالح تكميل بعد و ازندس غذا اسفاناج مزورة

 آن در كـه  گـرم  آب به بنفشه معجون يا كنند بهدانه لعاب و خطمي بيخ آب به بنفشه شربت مثل به طبيعت تليين

 پس بخورند مكرر بنفشه شربت و نيلوفر شربت و بزرقطونا و مرو تخم و بدهند باشند جوشانيده و بهدانه  خطمي بيخ

 و بدهنـد  الـسوس   رب و كتيـرا  و بـادام  روغـن  و مذكوره مطبوخ به خيارشنبر مثل نشد خارج متحجر ثفل و بزور اگر

 آن در و افتـد  لينـه  هـاي   حقنـه  به احتياج گاهي و كند كفايت در اين  آن در نشستن و تنها گرم آب نوشيدن گاهي

 حاشـية  در صـاحب  خـان   شـريف  سازند اسفيدباج يا يا خبازي  اسفاناخيه و خيهملو غذا مثل  و كنند داخل ازرق مقل

 و قـوت  سـبب  به ليكن اند  سده مزيل اگرچه سموقيا به اجاص لعوق و و تمري  شهرياران كه نويسند  مي اسباب شرح

 مگـر  نـد نكن جـسارت  ادويـه  اين بر پس اند  شده ضعيف زحير سبب به آنكه بهر رسانند ايذا را امعا گاهي خود حدت

 يـك  الـسوس   رب جـزو  دو خيارشـنبر  مغز است ممدوح حب اين و مزلقه ملينة ادوية افادة عدم وقت ضرورت هنگام

 خطمـي  ريـشة  لعـاب  مثـل  مزلقـات  كـه  گويند متأخرين بعضي بخورند گرم آب به ساخته حب جزو ربع كتيرا جزو

 چـرب  گـل  روغـن  يا بادام روغن به درست نايبزرقطو و خيارين تخم شيرة يا و تخم خرفه  شيرة با اسپغول و بهدانه

 گـرم   نـيم  نمـوده  داخـل  مسطور روغن كرده حل مذكور العبة در خيارشنبر فلوس مغز بعده بدهند روز دو يك كرده

 تليـين  و ازالق نمـوده  گـرم  آنها از يكي يا سه هر مذكوره العبة نوشيدن گاه و آرند عمل به لينه حقنة يا و بنوشانند

 شـد  پيـدا  كـاذب  زحير ناگاه مفاصل وجع مرض در را شخصي كه گويند و شود  مي خارج محتبسه لفضو و نمايد  مي

 سـه  منقـي  مويز عدد شصت سپستان عدد ده زردآلو ماشه نه يك هر زبان گاؤ گل كاكنج حب سرخ گل و بنفشه گل

 نيمه به كه بجوشانند صبح هخيسانيد شب پاؤ آثار  مكوه عرق و پاؤ نيم كيوره و آثار در گالب نيم   توله يك مكوه توله

 سـه  بنفشه خميرة توله چهار يك هر شيرخشت گلقند توله نه ترنجبين توله هفت خيارشنبر نموده صاف ماليده آيد

 و كيوره عرق آب جاي به و دادند نموده اضافه توله يك بادام روغن تله چهار علويخاني شيرخشت شربت ماليده توله
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 آمدنـد  بيرون ريزه  سنگ پنج و بيست بعده و متعفن غليظ زرد و سرخ مواد پس ها  دهس اول آن از و نوشانيدند گالب

   شد حاصل صحت زمان همان و

  صفراوي زحير عالج

 داخـل  چهـارتخم  و بنفشه شربت برآورده عرقيات در خطمي ريشة و بهدانه لعاب مثالً برند كار به بارد بزور و لعابات

 روغن به تخم سه سفوف يا الطين سفوف و شود مي كرده اضافه خرفه شيرة و شربت جاي به رب گاهي و بدهند كرده

 دهنـد  كـرده  چرب گل روغن به اگر و بخورند مذكور دواي همراه ماشه نه قدر به كرده چرب بادام روغن ياگاؤ  ماده  

 بـراي  وردنخـ  سـرد  آب بـه  شام و صباح توله نيم تا ماشه سه از ساخته سفوف را بريان ريحان تخم و ندارد مضايقه

 ريـشة  و اسـپغول  لعاب بدرقة اگر و كنند اضافه بريان عربي صمغ خواهند اگر و است مجرب و معمول سحج و زحير

 چهـار  بارتنـگ  و بخـشد  كثير نفع افزايند سفوف اين در كوكنار حصه چهارم اگر و باشد بهتر دهند بهدانه و خطمي

 هـر  اسپغول لعاب خطمي ريشة لعاب پخته توله ده گالب به سوده ماشه سه هيل دانة و ماشه پنج ريحان تخم ماشه

 تولـه  دو شـيرين  بـه  رب و كـرده  چـرب  بـادام  روغن به ماشه شش چهارتخم ماشه سه بهدانه لعاب ماشه شش يك

 نـه  علويخـان  بـارد  مقلياثا سفوف يا و شود  مي كرده طرح چارتخم و هيل دانة گاهي و است مجرب آميخته نوشيدن 

 و گـالب  در ماشـه  سه يك هر خطمي ريشة و بهدانه لعاب ماشه نه يك هر خيارين و كاسني و كزرش شيرة و ماشه

 و مفـرط  پـيچش  كـه  وقتـي  حقنـه  اين و برنج و جغرات غذا و دهند ماشه هفت اسپغول توله نه يك هر نيلوفر عرق

 زردة خرفه و بارتنگ گبر شيرة در ساييده عدسي باريك  شادنج ارزيز سفيدة ارمني گل است مفيد بود غالب حرارت

 طـال  نـاف  زيـر  گـل  روغن با بادام روغن به مرغ بيضة سفيدي و آرند عمل به و كرده داخل سركه اندكي و مرغ تخم

 تـر  آب قـدري  در حاجـت  قـدر  بـه  كتيرا و كنند صفراوي سحج عالج و نشود فايده تدبير اين از اگر بود مفيد كردن

 مـصطكي  جزو يك واحد هر بريان خرفة تخم ؟ را بز خشخاش پوست گرا و بخورند شام و صبح شكر قدري و نموده

 و سـازند  حـب  گلب به ساييده جزو ربع واحد هر عربي صمغ مر جزو نيم واحد هر عناب سويق اآلس  حب ارمني گل

 و افزاينـد  جـزو  نـيم  واحد هر انجبار بيخ و كهربا آيد خون اگر و است مجرب اسهال و زحير براي بخورند مثقال يك
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 سـاخته  باريك قدري يك هر ارزيز سفيدة عربي صغ مرداسنگ گل روغن به مرغ بيضه است زردة  مجرب حمول اين

 شـيخ  قـول  بـه  انيسون و االخوين  دم و كندر و قلعي سفيدة و خام مازو شياف و بردارند آلوده بدان ؟ و آميزند آن در

 تخـم  مغز و كاسني و خيارين شيرة با ماشه نه ترش صندل خميرة در ماشه سه حماضي طباشير قرص يا است نافع

 هيـل  مغز عربي صمغ هيل دانة نشاسته بارتنگ حماض تخم اسهال و زحير نافع سفوف بدهند ماشه نه يك هر كدو

 كـرده  بريـان  زرد روغن در خشخاش پوست درم يك يك هر االخوين  دم طباشير كهربا درم دو واحد هر بريان جمله

 استعمال بريان واحد هر باديان شيرة يا سفيد زيرة كاسني تخم شيرة با سن و مزاج بحس به ساخته سفوف درم نيم

 تخـم  خـشخاش  پوسـت  مثقـال  پـنج  انجبـار  بـيخ  صفراوي قيام و زحير نافع مطبوخ است اسهال و زحير نافع كنند

 همه درم ربع مصطكي درم يك كدام هر زرد اآلس  حب درم دو يك هر سفيد صندل و عود درم چهار يك هر خطمي

 بـه  شربت توله دو و سوده طباشير درم نيم و برآورده شيره بريان خرفل تخم درم سه از و نموده صاف داده جوش را

 شدت هنگام ديگر و بنوشند مطبوخ باالي داشته دهن در درم نيم يك هر حماض تخم و بارتنگ اول كرده آن داخل

 بـه  نباشـد  گـالب  اگـر  و بنوشند قاشق از بماند نصف كه قتيو جوشانيده گالب پاؤ نيم در توله يك ريحان تخم درد

 كـاهو  شـيرة  خرفـه  تخـم  شـيرة  جوشـانيده  الثعلـب   عنـب  عرق به مرو تخم خطمي ريشة ديگر بنوشند باديان عرق

 شـيرة  خطمـي  ريـشة  لعاب پيچش آنها در پشت درد براي ديگر دهند كرده داخل بارتنگ ؟ سوده خطائي زهرمهره

 تولـه  دو بنفـشه  گـل  شـربت  تولـه  پـنج  يـك  هر شاهتره عرق الثعلب  عنب زبان گاؤ عرق و ماشه شش يك هر خرفه

 آب و كهربـا  شـرب  سـويدي  قـول  به ديگر كنند راست طرف از باسليق فصد و بنوشند كرده داخل ماشه نه چارتخم

 ضماد و شرب و بريان ؟ تخم و ارمني گل و گرم آب به كرده چرب گل روغن به سوده باريك خرما تخم و انگور برگ

 آب بـه  جـدوار  كـه  گوينـد  ديگـر  اسـت  زحير نافع واحد هر تازه بلوط  شاه خوردن تازه شير به حقنه و خطمي صمغ

 شـود  عـارض  را افيـوني  كـه  اسـهال  كثـرت  و بلغم اندكي و خون با صفراوي زحير براي خورانيدن و ساييده هندوانه

 يـك  واحـد  هر بادام روغن نشاسته ماشه سه عربي صمغ است مجرب بواسير و پيچش جهت كه حريره است مجرب

 جهـت  بـه  بدهند كرده شيرين صندل شربت با و سازند مرتب دستور به نبات قدري و ماشه هفت بريان بارتنگ توله
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 خطمـي  تخـم  اسـت  نافع سحج و امعا درد و زحير جهت كه ماسويه ابن سفوف است مجرب دموي اسهال و پيچش

 درم سـه  بيختـه  كوفتـه  درم دو يك هر ارمني گل عربي صمغ درم سه بريان شاستةن درم پنج يك هر مقشر خبازي

 در كـه  الطين  سفوف بخورند باشند كرده تر آن در عربي صمغ و ارمني گل و طباشير كه آبي به شام درم سه و صباح

 حماض خمت نشاسته كنوچه تخم ريحان تخم اسپغول است معمول همواره سحج و موي و اسهال و صفراوي و زحير

 بادام يا گل روغن به درم سه هم با بيخته كوفته اول تخم سه از غير به مساوي طباشير ارمني گل عربي صمغ بريان

 شـربت  هـر  در مـزاج  حـسب  درم تا ثمن  درم ربع كوكنار كند حبس زود خواهند اگر و بخورند گالب به كرده چرب

 مساوي بارتنگ اسپغول كنوچه تخم عربي معمول صمغ  و مجرب و دارد نفع همان كه تخم سه سفوف نمايند داخل

 شـربت  بخورنـد  سرد آب به نموده چرب بادام روغن به درم سه روز هر آميخته ها  تخم با سوده را صمغ و كرده بريان

 جـوش  صـبح  كـرده  تر آب در شب برابر خشخاش پوست مرورپهلي صادق زحير براي هند اطباي عمل از مرورپهلي

 سـفيد  شكر بيخته كوفته كرده بريان روغن به سياه هليلة هندي دواي آرند قوام كه قند چند دو با نموده صاف داده

 قـدر  بـه  مـساوي  انيـسون  و كات و مائين ديگر است مجرب ساختن ماست و برنج غذا و خوردن ماشه شش آميخته

 درم دو بريـان  اسـپغول  شـد با گرمي با كه زحيري براي ايضاً و است آزموده خوردن سانهي برنج آب به ساخته فلفل

 اسپغول بريان ريحان تخم ارمني گل سفوف ديگر است نافع درم ربع ؟ را بز درم يك واحد هر ارمني گل عربي صمغ

 ديگـر  بود مفيد درم يك واحد هر نشاسته عربي صمغ گلنار درم دو واحد هر حماض تخم داشته درست دو هر بريان

 ديگر است زحير نافع كه بخورند اسپغول توله يك با گرفته آن لعاب صبح و كرده تر آب در شب كوفته نيم فالسة به

 سـوده  تمرهنـدي  تخـم  ديگـر  خورند درم سه و كرده سفوف مساوي نشاسته ريحان تخم اسپغول عربي صمغ گيرند

 بسته حب ساييده درم يك لهووه درخت كونپل كذا و است صادق زحير نافع خوردن آميخته جغرات قدر به درم يك

 و نوشـيدن  آب قـدح  يـك  بـه  نارسـيده  بـرگ  كـذا  و خـوردن  آميخته جغرات قدري با سوخته سپياري ديگر خورن

 چـون  كه گويد كامل صاحب مهره اقوال است مفيد دادن اسپغول يا بهدانه لعاب همراه ساييده ملتاني گل چنين  هم

 و بنوشـانند  چرب شورباي و بدهند بنفشه گل روغن به بزرقطونا اندكي كه بايد و شود عارض لذاع حاد خلط از زحير
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 شربت و الطين سفوف آيد صفراوي اسهال ذلك منع اگر و كنند او تمريخ بنفشه گل روغن به و ريزند گرم آب بدن بر

 سـفوف  صـباح  هـر  باشد شور رطوبت يا مراري لذاع خلط انصباب زحير سبب اگر كه گويد محمود بدهند اآلس  حب

 بـه  مثقـال  يـك  اآلس  حب قرص و كهربا قرص يا و بدهند اآلس  حب رب به درم پنج تا هس از نشاسته سفوف يا طين

 سـحج  در كـه  دوايـي  و بنوشـند  كرده حل درم پنج بريان خرفه تخم شيرة در مثقال يك ارمني گل يا و مذكور رب

 نباشـد  بـسيار  حـرارت  اگر و خشخاش و بادام مغز شيرة و بريان مقشر جاورس مزورة غذا و است نافع شدني مسطور

 برگ درم نيم كندر جو و انيسون كنند استعمال شياف اين و كند نفع تاب  سنگ و تاب  آهن دوغ و دهند تيهو گوشت

 از و گـردد  ذات يـك  تـا  بسايند اندازند بدان روغن كرده صاليه در عدد يك بيضه زردي ورق يك مهرا مطبوخ كرنب

 درم سه واحد هر اقاقيا لحيةالتيس عصارة گلنار قبرسي گل محرق دوغ كند خون قطع شياف اين و سازند شياف آن

 درم سه ؟ بگيرند يا و كنند استعمال سرشته خرفه آب به يا الراعي  عصي آب به يا بارتنگ آب به سوده باريك را همه

 راگـ  كـه  گويـد  انطـاكي  بخورند آن از درم سه بيخته كوفته كرده بريان درم چهار واحد هر عربي صمغ بارتنگ تخم

 گـاه  هـر  و است خطر اعظم آن كه سحج از حذر بنابر بود واجب صمغ و العبه از اكثار باشد حاده اخالط زحير سبب

 نكنـد  انحطاط مرض تام تنقية وثوق بعده اگر پس نمايند اسهال باشد اسهال محتمل قوت و كند طول قيام خواهش

 موت سبب قيام اين قطع بيشتر و است خطر جا اين در خطا كه آن بهر احتياط به بود اولي آن قطع شود كم قوت و

 يـاد  را آن كـنم   مـي  آن ذكر رسيده تجربه به آن بعد و تنقيه قبل آنچه اين در و گذشت ذوسنطاريا در چنانچه گردد

 سرخ گل در دموي  باسليق فصد بگشايد بعد  را حار زحير حقنه اين و كنند رجوع فتائل و ها  حقنه به معذلك و دارند

 مقـل  درم سـه  كاسني تخم درم پنج واحد هر حلبه خارخسك خطمي و خبازي تخم درم هفت واحد هر هبنفش گل

خيارشـنبر   درم هـژده  كرده صاف بماند رطل يك تا بپزند آب رطل سه در و كوفته مجموع نصف مثل عناب درم سه

 كاسـني  آب اوقيـة  سـه  كنـد  شدت لهيب اگر پس نمايند استعمال كرده داخل بادام روغن درم هفت و شكر درم ده

 مـساوي  مـوش  سنا پـشك   ملوخيا دارد تخم  نفع همان فتيله اين و ماكيان يا پايچه شورباي به ورم با و كنند زيادت

 امـن  مع كنند طول به مداومت و بردارند كرده چرب گل روغن به و سازند شياف سرشته زرد روغن و شكر به سوده
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 و زرشـك  قـرص  تنقيـه  به پس خبازي و خطمي طبيخ به يا بنفشه گل و اكليل و سپستان سبوس طبيخ به سردي

 مـساوي  بريـان  خرفـة  تخم و سفيد بزرالبنج خشخاش است پوست  مجرب قرص اين و كنند استعمال مقلياثا سفوف

 گـالب  به حب يا قرص ربع واحد هر عربي صمغ مر جزو نيم واحد هر عناب پوست اآلس  حب مختوم گل و مصطكي

 آن از ضـماد  ايـن  و افزاينـد  جـزو  نصف واحد هر انجبار و كهربا آيد خون جا آن در اگر و ثقالم شربت يك و سازند

 قـرظ  اسـارون  هفـت  خشخاش پوست ده واحد هر گلنار و مورد برگ و سرخ گل اقماع و خشك كعك دهد خالصي

 مثـل  عالجش كه ويدگ ترويح مصنف كنند ضماد گرم سرما در گاه  تهي و ناف بر سرشته سركه به سه واحد هر اقاقيا

 روغن يا گل روغن به بزرقطونا خوردن و است بيشتر ها  حقنه و شيافات به اين در انتفاع و است صفراوي سحج عالج

 و بـسازند  خيـسانده  آن در نان و تازه بيشتر تغذيه نباشد تب وي با اگر و بود منافع حاجت حسب به ساعت هر بادام

 روغـن  بـه  و خام بيضه زردة است بگيرند   نافع دو اين و بدهند ذوسنطاريا عالج در مذكورة اغذية باشد تب آن با اگر

 حـضض  زعفـران  كند نافع نيز شياف اين و كنند حمول آميخته پنبه با پاشيده مغسول مرداسنگ آن در و بزنند گل

اسـت   دمندسـو  او براي نيز مرهم اين و كنند استعمال ساخته شياف جزو ربع انيسون جزو يك واحد هر عربي صمغ

 مثـل  مـساوي  ارمنـي  گـل  عربـي  صـمغ  االخوين  دم و نشاسته يماني شب و سفيداب اقاقيا و مرداسنگ مازو و گلنار

 آبـي  بـه  استنجا و بردارند نرم پارچة به كنند حل بيضه يك خاك بيضه زردي در آن از حاجت قدر به ساييده دسمه

 جوشـانيده  باشـد  حاضـر  هـا   ايـن  از چه هر بلوط و مازو و عدس و خرنوب و گلنار و سرو و آس برگ آن در كه كنند

 روز يـك  كه است آن صواب را زحير صاحبان همه ولو صفراوي زحير صاحب كه نويسند  مي ايالقي و جرجاني باشند

 گـل  روغـن  بـه  اسپغول شراب را صفراوي زحير صاحب و گردد سقط آن مادة و شود خالي امعا تا نخورند طعام هيچ

 از كه آشامه باشد تب اگر و دهند كرده ثريد تاب  سنگ شير در نان نبود تب اگر و بود صواب به تشرب با كرده چرب

 و دهنـد  سيب رب و به رب يا طباشير قرص و شد مذكور سحج عالج در چنانچه جو پوست از يا سازند بريان كشك

 سـوخته  كهربـا  بسد و درم پنج يك هر ؟ به صمغ و امرود عربي صمغ و درم ده بريان اسپغول است نافع سفوف اين

 در كه است همان مرهم شياف و حمول نسخة و برند كار به لبني شربتي در درم دو كوفته را همه درم چهار يك هر
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 سودمند كنند ضماد مقعد سر بر كرده چرب گل روغن به و پخته سرخ گل و عدس اگر و گذشت ترويح مصنف قول

 كـه  گويـد  هبةاهللا ابـن  بود صواب نشينند باشند جوشانيده آن در الثعلب  عنب و سماق و عدس كه آبي در اگر و بود

 اسـت  الطين  سفوف اين خورد به عالجش كه آن بهر بود سحج عالج از قريب عالجش باشد غالظ از حادث زحير گر

 شجـري  طباشير و عربي صمغ و ارمني گل آن نصف مثل و كرده بريان مساوي بارتنگ حامض تخم و بزرقطونا از كه

 غـذا  از باشـد  شديد التهاب اگر پس بخورند ساده به رب به درم دو جمله از و نمايند مرتب كرده اضافه آن در كوفته

 اضـافه  آن در عربـي  صمغ و ارمني گل آن تبريد و تصفيه بعد و باشند پخته اناردانه آن در كه ماءالشعير و كنند منع

 سـاكن  اعـراض  چون و كنند استعمال طباشير به كرده سرد ادهد جوش به آب ساعت دو بعد و بنوشانند باشند كرده

 قرشـي  كننـد  ريـاحين  آب به او غسل و بردارند خيط شياف و دهند سماق مزورة را مريض پذيرد قلت حدت و شود

 و كننـد  اسـتعمال  زرورد و خطمي و خشخاش پوست از نطول باشد حار خلط يا حرارت به سبب  آنچه كه نويسد  مي

 تـر  گـشنيز  آب به قيروطي و مقل مرهم و زحير فتائل وجع شدت هنگام و نمايند آن حبس بريزد نآ سوي به آنچه

 نـوع  دو هـر  عـالج  باشـد  شـور  بلغم از يا صفراوي الذع خلط از كه زحير نوع دو هر عالج كه گويد خضر برند كار به

 قابضة ادوية پس باشد بيشتر جا اين در ها  حقنه و شيافات به انتفاع آنكه غير است بلغمي و صفراوي سحج به اسهال

 خـام  بـه  شربت يا آميخته بارتنگ آب و انجبار شربت در سوده گلنار قرص و حماضي طباشير قرص مثل سحج نافع

 آن در كـه  آبـي  به و بردارند كرده چرب زيتي گل روغن به زحير فتيلة و كنند استعمال آن غير و صندلين شربت يا

 سـحج  و اسـهال  عـالج  در كـه  لزجـه  مغرية و قابضه اغذية به و نمايند نطول اشندب جوشانيده آن پوست مع خطمي

 موافـق  بريـان  يـا  مطبـوخ  سـفرجل  خوردن و كنند پرهيز سكنجبين زيرباج مثل ها  ترشي از و سازند غذا شد مذكور

 چرب گل غنرو به داده بو را همه كنوچه تخم و بارتنگ تخم و ريحان تخم و اسپغول كه گويد خالصه صاحب بودند

 ماميثـا و   شـياف  از و اسـت  سـودمند  آس رب و به رب با طين سازند و سفوف   سفوف افزوده ارمني گل اندك نموده

 و اسـهال  و بـراي زحيـر    جـالينوس  مخترعـات  طين از  سفوف اين و برند كار به ساخته شياف مساوي افيون و كندر
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 الرشاد  حب ريحان تخم و اسپغول حماض تخم و ماند باقي سال يك تا قوتش و و مجرب است   سودمند شكم پيچش

 نـشاسته  درم هفـت  كـدام  هـر  عربي صمغ ارمني گل غنچة گل سرخ   درم ده كدام هر و داده بو را همه خرفه و تخم 

 قطع اول زحير مداومت در غرض كه گويد طبري مثقال نيم و دو شربتي درم يك گلنار درم دو االخوين  دم درم پنج

 اقتصار و غذا اصالح به او قطع اما كند زائل او حدت كه كيفيتي سوي به او قلب و او حدت يرتغ يا است ماده سيالن

 لـزوم  واال نباشـد  حـرارت  و تب جا اينن در اگر كنند تدرج و كبك و تيهو لحم مثل الغذا  ناشفة قليل  نافعه اشياي به

 باشـد  نـرم  طبيعـت  اگـر  و سـازند  آن مانند و خرفه و سبز گشنيز و كدو به زيراجات و مزورات غذا و كند الشعير  ماء

 تـا  كننـد  معالجـه  صـوم  بـه  كه است آن افاضل بعض رأي و دهند آن مانند و زرشك و اناردانه مزورة و سماق مزورة

 پـس  كننـد  نظر آن صعوبت و وجع مقدار به آن از بعد شود تحليل ديگر طريق به و گردد بدن اعالي به فضول جذب

 گـرم   نيم كنجد روغن و آس آب اندك به بود مستقيم معاي در سحج و كرد نتوان صبر آن بر كه باشد شديد درد اگر

 تـا  كنند مداوا ناشفه اشياي و غذا قلت به و نمايند تمكن مهلت در معالجه از و كند وجع تسكين آن كه كنند حقنه

 پـنج  مجفـف بريـان    مغسول فارسي برنج آرند بگيرند  عمل به است جامع كه حقنه اين بعده و گردد كم فضول آنكه

 درم يك واحد هر االخوين  دم و اقاقيا و درم دو كوفته شعير و درم پنج اآلس  حب درم دو واحد هر سرخ گل گنار درم

 يـك  آن بـر  باز انداختـه   ديگ در درم هفتاد قدر به كنند صاف بعده و گردد حريره مثل و شود مهره تا بپزند را همه

 درم ده وزن به و اندازند لحيةالتيس درم عصارة  نيم و سوخته مصري كاغذ درم دو و ويناالخ  دم درم نيم و اقاقيا درم

بـر آن    باشـند  جوشـانيده  سـركه  به كه بيضه زردي در و خام را گل روغن درم پانزده و نمك  گداخته بي  بز گردة پيه

 بعض و كنند حقنه بدان و كنند گرم اندك و گردد مختلط تا كنند حل كرده هاون در بعده بدهند جوش يك ريخته

 در چـون  و سـازد  مـستغني  عالج همه از آن يكدفعه يا دو دفعه كه     نمايند حقنه بدان كرده سرد كه اند  گفته افاضل

 دفعـات  به قطن و عانه و ران كنج و شرج بر گرم  نيم گل روغن به نموده غذا اصالح و ماده قطع اول باشد شرج نفس

 آس آب افاضـل  بعض و شود  مي كرده اضافه كرده صاف و جوشانيده آس آب گل روغن در گاهي و كنند تكميد كثير

 گـل  روغـن  و درم پـنج  قـابض  عفص شراب و آس آب درم دو بگيرند كه اند  گفته بعضي و اند  كرده اختيار غيرمطبوخ
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 سره زير و قطن و حالبين و مقعد حوالي بدان نموده گرم  نيم پس بخيسانند كرده شيشه در را همه و درم پانزده خام

 و نگـردد  گـرم  تـا  موضـع  تبريد و گل روغن به ماده ردع تكميد اين از اند  كرده اراده و نمايند تكميد كثير دفعات به

 پـس  آرد ضـعف  و ارخا و اعضا تمدد زحير آنكه بهر نشود تا مسترخي  اعضا تقويت و نشود منجذب آن سوي به ماده

 تـر   قـوي  چـون  عـضو  پس اند  كرده ماده بر ردع  آن تقويت و اعضا دتشدي بدين اراده و گردد منصب آن سوي به مواد

 درم پـنج  واحـد  هر كندر دقاق گلنار االخوين  دم اقاقيا و بردارند شياف اين بعده گردد منع كثير فضول قبول از شود

 ثلـث  دو خـالص  مـصري  افيون دانگ نيم يك زعفران و دانگ دو واحد هر لحيةالتيس عصارة انزروت حضض مرصاف

 در شـرج  بـاالي  سـحج  اگـر  و سـازند  شياف زيتون تخم مثل سرشته بارتنگ برگ آب به ساييده باريك را همه رمد

 و نمايـد  كثـرت  سـحج  و شـود  عظـيم  نكايـت  اگر پس برسد موضع به تا بسازند طويل شيافات باشد مستقيم معاي

 اين كه كرده ذكر جالينوس و كنند استعمال مرهم اين آن در باشد شرج در سحج و گردد زياده آن از صديد سيالن

 دو خـالص  گـل  روغن درم ده گداخته گاؤ   ساق مغز درم پنج گداخته بط پيه بگيرند است علت اين در مجرب و نافع

 اندازند بر آن  آورده فرود آتش از بعده بگدازد تا دهند حركت نهاده آتش بر انداخته مصفي موم درم پنج آن بر و درم

 روغـن  و مـوم  بـا  واال باشـد  خشك اگر زفت درم نيم و قلعي سفيدة درم يك و بيخته وفتهك مرداسنگ درم نيم يك

 بـه  بعده آيد مرهم قوام در و بياميزد تا بزنند بعده نبود زفت به حاجت واال نباشد عطش لهيب و حرارت اگر بگدازند

 مـرهم  ايـن  كـه  بايـد  باشد قيممست معاي در اگر و بود آن از زحير و باشد شرج در سحج چون كنند استعمال فتيله

 اگـر  و برسد مستقيم معاي به تا نمايند حقنه بدان كرده محقنه در و انداخته گرم  نيم گل روغن رد يا و كنند حمول

 تـا  بدهنـد  دوا ايـن  جوف از كه بايد كند منع حقنه و شياف به عالج قبول از و باشد جاري اعضا اعالي از دائم صديد

 پس شود سطبر تا بجوشانند آب در و دام دو بارتنگ تخم و درم نيم يك بزرقطونا بگيرند دنماي درد تسكين و تغريه

 گـرم   نـيم  و بزنند انداخته آن بر خالص افيون شعيره دو وزن به و خالص گل روغن حاجت حسب به درم ده تا پنج از

 كـه  است اين زحير معالجة از بعده كند او حدت تسكين و تعديل و بياميزد كند سيالن كه خلطي به اين كه بدهند

 بـه  اسـفاناخ  او غـذاي  كـه  بايـد  بود زحير و سحج آن به باشد قبض او طبيعت اگر پس مريض طبيعت به كنند نگاه
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 نـه بـه دوا     و نگذارنـد  خشك را او طبيعت و او پايچة و جدي عضل به واال باشد تب جا آن در اگر و باشد بادام روغن

 و بـود  نـرم  او طبيعت اگر و نكند شدت و شود سهل زحير تا باشد غذا به معتدل كه كنند جهد بلكه نمايند آن حل

 خـوف  اگـر  و نمايند او طبيعت قبض كه نيست واجب نباشد شديد حرارت و تب جا آن در و نبود قوت سقوط خوف

 رمانيه و سماقيه مثل بود ممكن غذا به اگر پردازد طبيعت حبس به باشد لهيب و عطش جا آن در و بود قوت سقوط

 و سـازند  غـذا  آن ماننـد  و بريان جاورس و بريان كعك به بيفزايد وجع در و دهد ايذا را او ترشي اگر و انبرباريسيه و

 شـرب  لـزوم  بـود  خـشك  زحيـر  و سـحج  با طبيعت در باشد لهيب و تشنگي و سحج اين و فضول اين جريان با اگر

 بـه  احتيـاج  زحير با آن شر و ماده فساد سبب به اگر و دهند جو پوست آب باشد نرم طبيعت اگر و نمايند ماءالشعير

 تخـم  بارتنگ تخم خرفه اندازند تخم  سفوف اين جو پوست آب بر نگردد محتبس جو پوست آب از و افتد آن حبس

 گـل  ارمنـي  گـل  درم يك واحد هر بريان عربي صمغ كتيرا طباشير نشاسته درم دو واحد هر كوفته  نيم بريان ريحان

 انـدك  ايـن  در كـردن  زياده در نباشد لهيب و حرارت اگر و درم دو واحد هر بريان قيمولياي گل مختوم لگ قبرسي

 و اندازند گل روغن درم نيم آن يك  از درم سه وزن به جو پوست آب بر نموده جمع را همه و نيست باك الرشاد  حب

 خواهـد  ورمي زحير عالج در تدبيرش و ردآ عسرالبول شرج و مستقيم معاي ورم سبب به اكثر بلكه گاهي زحير اين

 ايـن  كه بشويند را آن قابض عفص شراب به ممزوج آس آب به باشد شرج در و گردد متعسر زحير اين گاه هر و آمد

 قرص و گلنار قرص نكند قطع اندك تدبير را آن و كند سيالن بسيار ماده چون در زحير  گاهي و كند زائل را او عسر

 و حـرارت  و تـب  ازالـة  و عطـش  تسكين عالج اين وليكن است زحير عالج اين كه خيال اين به نه دهند  مي حماض

 آن در چـون  را زحيـر  صـاحب  گـاهي  و شـد  مذكور سابق كه كه است همان زحير خاص عالج اما و است ماده قطع

 تـشنگي  تسكين و آن تسكين و ماده قطع آنكه بهر اين و نوشانند  مي سيب رب و به رب باشد قيام و لهيب و تشنگي

 گلقنـد  ماننـد  اسـت  مركـب  تـب  در عـالج  تركيب مثل در معالجات  اين مثال و است زحير خاص عالج آنكه نه كند

 باشد او نقصان يا خلط دو از حسب زيادت يكي   به نقصان يا عالج دو از يكي در زيادت بعده شطرالغب تب در عسلي

بـه نـسبت ايـشان بـه         جـالينوس  بلكه اند  غافل كثير اطباي بتركي اين از و است تأمل و فكر به محتاج موضع اين و
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 ذوسـنطاريا  و دمي سحج و حقيقي سحج عالج و اند  كرده غلط پس است كرده ايشان بر تميز صعوبت جهل به سبب  

 از بعـضي  نمايند  مي جمع مختلفه ادوية ميان و كنند  مي به دواي ديگر انتقال    دوايي از اند  گردانيده عالج يك زحير و

 و كند  مي غلط ناقص طبيب پس كنند  مي طريق يك به همه آن و معالجة  ديگر سواي و بود عينيه به علت مصلح آن

 بيـان  عليحـده  زحير عالج و عليحده علت هر عالج ما و گردد  مي ناقص آن حسب به او عالج و شود  مي متحير متعلم

   باشد مركب مرض اگر دهد تركيب را جعال و نمايد استخراج  باشد اليه محتاج آنچه اين از طبيب و كرديم

  ريحي و بلغمي زحير عالج

و اگر بلغم لزج بود هر چه در عالج          كنند استعمال گذشت صفراوي زحير عالج در چه هر باشد شور بلغم سببش اگر

 كـالن  االيچي و ماشه سه نانخواه و ماشه نه باديان شيرة ماه نه يهودي سفوف سحج بلغمي مسطور شد به كار برند و    

 چار ماشه  يك هر انيسون و سفيد زيرة ماشه نه يك هر پودينه و باديان ماشه نه مقلياثا سفوف يا و بدهند عدد چهار

 و كيـوره  و عرق  گالب در ماشه سه يك هر و حرف  كنوچه و يا تودريين  ماشه سه يك هر كتان تخم و حلبه لعاب و

 و مـرغ  پلـؤ  غـذا  و دهد  مي نفع روز يك در بدهند ساخته رينشي توله سه نبات به لت كرده  توله پنج يك هر باديان

 كوفتـه  كـرده  بريـان  گـشنيز  و باديـان  سفيد زيرة و سياه هليلة اگر و اينها شورباي به ثريد نان يا و گنجشك و تيتر

 دهـاوه و   و گـل   سـعد  و خام بيل مغز بود مطلوب زياده قبض كه جا آن و بود نافع بخورند سفيد آميخته  شكر بيخته

 و كنـد  وجع تسكين و بنشينند آن گرم  نيم طبيخ در و بجوشانند خطمي حلبه كتان تخم شبت اگر و افزايند كوكنار

 و اسـت  مرحـوم  استاد مجرب بارد مزاج و سرما در بلغمي زحير جهت گلقند يا عسل با جوشانيده سفيد زيرة باديان

 ماشه يك عود ماشه چهار يك هر خشك پودينة خطمي ريشة باشد معده درد با اگر و دادند  مي ريحان تخم با گاهي

 مقـوي  و مفتح و قابض كه بنوشند كرده داخل ماشه چهار تخم چهار نموده صاف و جوشانيده ماشه سه خرد االيچي

 زيـرة  شيرة حماض تخم شيرة پخته گالب با سوده هيل دانة بارتنگ است بلغمي زحير نافع كه دوائي هست نيز امعا

 بـادام  روغـن  تخـم  چهـار  و نموده صاف و جوشانيده مرو تخم خطمي ريشة شام جهت به و صبح كرده داخل سفيد

 دانـگ  يك درم سه افيون نيم و درم دو يك هر هر واحد بريان   ابهل اسپغول سفيد حرف ديگر بدهند و نموده داخل
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 ماشـه  دو يـك  هـر  ونافي سواي نباشد منظور قبض اگر و است مجرب كه بدهند ماشه يك تا ساييده اسپغول سواي

 بريـان  نيمه روغن به مساوي باديان زنجبيل سياه هليلة ديگر بخورند ساييده و كنند اسپغول عوض نانخواه و بگيرند

 كـرده  بريـان  را همه گاهي و است مجرب باب اين در كه بدهند حاجت قدر به بيخته كوفته داشته خام نيمه و كرده

 بـا  كـه  ديگـر  كنند هليله عوض بريان كوكنار باشد مطلوب قبض اگر يافته افعن و آمده عمل به آميخته برابر را شكر

 داخـل  بارتنـگ  به به رب برآورده عرقيات و هيل دانة شيرة همراه سرخ برشعثا يك  باشد اشتها سقوط و سرفه شدت

 و داده شجـو  آب در كزمـازج  انار پوست شود عارض مقعد خروج پيچش شدت از اگر و نهند بند نزله و بدهند كرده

 اضـافه  خطمـي  لعـاب ريـشة    آيد بسيار خون اگر و كنند ضماد مقعد به و ساييده آن ثفل و نمايند آبدست آن آب از

 آيـد  دسـتور  به بلغم مسهل بعد كه ديگر بنوشند كرده داخل بادام روغن داده جوش عرقيات در چهارتخم يا و كنند

 و ماشـه  شـش  كاسـني  تخم شيرة نوده صاف و جوشانيده باديان بيخ كاسني بيخ مرو تخم منقي مويز خطمي ريشة

 كرويـا االيچـي    ماشـه  چهار يك هر الثعلب  عنب باديان باز بنوشند كرده داخل ماشه دو گل روغن ماشه نه چهارتخم

 ايـن  در دهنـد  كـرده  داخـل  تولـه  دو گلقند و جوشانيده ماشه دو يك هر ترنج پوست پودينة ماشه سه يك هر خرد

 شـكم  نفـخ  و گردد موقوف اسهال و شود دشوار قبض اين از اگر و است معده تقويت براي غيره و ترنج پوست نسخه

 بـه  و بدهند پاشيده ريحان تخم و افزايند جوشانده در كنوچه تخم يعني كنند داخل مغريات لينت براي نمايد ظهور

 دسـتور  به حال اگر پس دهند  مين غيره و پودينه مثل قوي حابسات سده حالت در و كنند بنفشه شربت گلقند جاي

 بـااليش  بخوراننـد  سرشته ماشه شش بزوري به كلكالنج  كوفته ماشه چهار صغير گل قرص گردد ظاهر و تهبج  باشد

 براي دينار شربت با و دهند كرده داخل توله يك نبات جوشانيده ماشه شش يك هر الثعلب  عنب كوفته خيارين تخم

 در بزوري كلكالنج و است معمول اينها اورام و كبد و طحال و معده نفخ براي غيرص گل قرص و افزايند ها سده تفتيح

 وجـع  بـا  كـه  ديگـر  معمول هايتب و رحم باردة امراض استسقا و  و اينها درد و بواسير و جگر و معده و طحال اورام

 عـرق  به هيل دانة مرو متخ و نمايند تناول سرشته گلقند به سوده بوزيدان مصطكي عود باشد بواسير رياح و مفاصل

 باديان بسفايج بواسير رعايت به گاهي و بدهند كرده داخل معتدل بزوري شربت جوشانيده باديان عرق و الثعلب  عنب
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 بريـان  سـه  هر ريحان تخم كنوچه تخم اسپغول مجرب زحير  جهت بزور سفوف كنند  مي داخل نسخه در نيز خطائي

 نـشاسته  بريـان  عربـي  صـمغ  ارمني گل كوفته  نيم نموده بريان دو هر انكت تخم و تيزك  تره تخم دارند درست كرده

هليله  سفوف درم دو تا مثقال يك از خوراك آميزند مذكور بزور برابر گرفته با   بيخته كوفته را همه كهربا گلنار بريان

 برشته صـمغ عربـي      درد معده را نافع و زحير را بعد از تنقيه سودمند هليلة سياه در روغن زيتون                و كند قبض شكم

 داول چهـاردار  جزو دو يك هر الرشاد  بريان زيره سياه مدبر بريان انيسون بريان هر واحد يك جزو اسپغول بريان حب             

 اسـت  زحيـر  نـافع  كـه مقلياثا   سفوف بخورند درم چهار روز هر آميخته درست الرشاد  حب و اسپغول بيخته كوفته را

 تخـم  نـشاسته  عربـي  صمغ درم دو يك هر داشته درست نوده بريان سه هر و اسپغول و ريحان تخم و حرف بگيرند

 و مغص و زحير نافع مقلياثا جوارش  درم چهار تا درم سه از شربت و آميزند بيخته كوفته درم يك واحد هر خطمي

 ثلـث  مـصطكي  جزو يك بريان ناكوفته حرف جزو نيم يك هر بريان گاؤ   روغن به سياه هليلة بريان سياه زيرة بواسير

 كـه هنديـه    ادوية ذكر كنند داخل كندر نباشد مصطكي اگر و درم دو شربت و بسرشند مقوم نبات با دستور به جزو

 بريان ريشه  بي زنجبيل توله يك نموده بريان آهني آوند در كرده چرب روغن به سياه بليلة است نافع را بلغمي زحير

 ماشـه  شش ساييده توله دو نبات ماشه سه مورپهلي ماشه هس بريان خشك گشنيز ماشه پنج بريان باديان ماشه پنج

 و بلغـم  و خـون  با پيچش در مكه بدهند حال مناسب آن جز يا بارتنگ شيرة يا خطمي ريشة لعاب همراه و زياده يا

 جـوار  قـدر  به نموده صاف ساييده آب به دام يك كدام هر سونف آمله ديگر است عديل  بي و است مجرب نفخ و درد

 است مجرب مزمن سنگرهني و پيچش براي كه دوائي است مجرب قوي پيچش ازالة در كه بنوشند كرده لح افيون

 بـه  صباح هر ماشه نيم و دو قدر به كرده بريان بنگ برگ ماشه شش يك هر سونهه دهاوه گل موچرس تلخ جو اندر

 رو تـام  صحت هفته در و شود ظاهر نفع روز در دو  حال مناسب ديگر يا خشكه و تور وال غذا روز هفت تا بدهند آب

 ايـن  و دهند كمتر دوا باشد طفل يا ضعيف مريض اگر و نوشته مفيد هم را صفراوي و بلغمي و دموي اسهال و نمايد

 كـرده  بريـان  جـدا  جـدا  درم بيـست  يك هر سفيد زيرة اجواين سياه هليلة ديگر نيست خوف جاي آرد  مي سكر دوا

 مجـرب  باشـد  نرفتـه  دوا هـيچ  بـه  كه اسهال و پيچش جهت بخورند چكيده ماست با درم پنج روز هر بيخته كوفته
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 دوم روز و ماشـه  هفـت  اول روز بيخته ده ماشه كوفته   نبات ماشه هفت يك هر بيل مغز باديان زنجبيل ديگر نوشته

 ورپهلـي مر اسـت  نافع را زحير كه سفوف است مجرب زحير براي بدهند آب به ماشه چهارده سوم روز در و ماشه ده

 سـفوف  ماشـه  چهـار  افيون ماشه شش يك هر عربي صمغ باديان زنجبيل بريان خرماي مازو خرد مائين ماشه هفت

 هليلـة  پوست كابلي هليلة پوست است بلغمي زحير نافع كه ايضاً ماشه نه كالن به سرخ چهار طفل به خوراك سازند

 سـياه  زيـرة  كتـان  تخـم  پـس  سـازند  بريان گاؤ   وغنر به نموده خشك داده جوش كرده تر بيلگيري كه آبي در امله

 بياميزنـد  بيختـه  كوفتـه  الرشـاد   حـب  سـواي  و جـزو  يك مصطكي جزو دو واحد هر الرشاد هر يك بريان     حب باديان

 و يـك  واحـد  هـر  باديان زنجبيل سياه هليلة است معمول زحير در و است موئيه به مسمي كه ايضاً درم سه خوراك

 تولـه  سه مسلم اسپغول ماشه نه بريان كوكنار عدد سه سبز مازو ماشه نه يك هر كالن مائين و خرد مائين توله نيم

 آهنـي  كزغـان  در ماشـه  سـه  گاؤ   روغن با را هليله اول توله يك واحد هر عربي صمغ سفيد زيرة ماشه نه سفيد رال

 كـه  را زنجبيـل  بعـده  شود سرخ كه كنند بريان گرم آوند همان در را باديان پس گردد شق متنفخ و  تا نمايند بريان

 گـاؤ   روغـن  ماشـه  يك با باشند كرده نشف پارچه به باشند برآورده آب از و انداخته آب پر سبوي در پاس چهار اول

 سـواي  كـرده  بريـان  را زيـره  و اسـپغول  نصف و كوكنار از بعد شود سرخ تا نمايند بريان مذكور ظرف در كرده چرب

 بدرقـة  ديگـر  يـا  آب به دست كف يك نهار و سازند سفوف آميخته مساوي سفيد شكر بيخته كوفته را همه اسپغول

 در يماني شب ماشه سه باشد آمده بسيار خون اگر و سازند فيرني و مونگ كهچري مثل مالئم غذا و بخورند مناسب

 زردي بـه  ئلما داخلي پوست و كنند دور سخت و سياه باالي پوست كه انبه درخت تنة پوست ديگر افزايند دوا همه

 نوشـيد  نتواند و بسته كنند دير لمحه اگر چه جلد بنوشند  كرده حل آب اندك در و بسايند صندل طريق به آب با را

 تخـم  درم دو بريـان  تيـزك   تره تخم باشد نفخ با كه زحير براي ديگر شد خواهد شفا روز سه دو در را پيچش اسهال

 قـدر  به بيخته كوفته اول دواي سواي درم ربع بزرالبنج درم نيم لابه درم يك واحد هر گيرو عربي صمغ بريان كتان

 و كـات  و رال ديگـر  زحير اسـت   نافع بسي نوشيدن ساييده درم يك سفيد زيرة درم يك كنار برگ و بخورند حاجت

 ديگـر  دمو يو زحير صادق اسـت      اسهال نافع خوردن درم دو تا درم يك از كرده سفوف مساوي كونچ تخم و بيلگيري



616 

 

 سـائهي  بـرنج  آب همـراه  و سـازند  خوراك سه بيخته كوفته سرخ دو افيون ماشه پنج اجواين ماشه چهار سفيد رةزي

 صـاف  جوشـانيده  آب در مساوي سينبهل گوند دهاوه گل ديگر بود نافع را بلغمي زحير سازند كهچري غذا خورند و 

 از و كهچـري  غـذا  بخورنـد  نموده صاف ليدهما كرده تر آب در دام يك مرورپهلي ديگر است صادق زحير نافع نموده

 اسـت  مـشهور  پهلي سانگر كـه    ديگر است بلغم و خون اسهال و پيچش نافع كه نمايند پرهيز شور چيزهاي و ترشي

 بيختـه  كوفته عدد يك بريان كوكنار دام يك هر سفيد شكر رال ديگر كند نفع را پيچش بخورند خشكه همراه پخته

 دام دو شـكر  دام نـيم  واحـد  هر كوكنار انار پوست باديان رال زنجبيل  ديگر است دقصا زحير نافع خورن دست كف

 بـود  نـافع  را آمدن خون و سازند عدس دال و برنج غذا و خورند شام و صبح تازه آب به درم نيم قدر به بيخته كوفته

 تولـه  سـه  مـصري  تولـه  نيم او اسپغول  مثل زنگي هليلة توله يك باديان توله دو كئرا پوست توله يك بيلگيري ديگر

 بخورند توله يك تا ماشه هفت آميزند بيخته كوفته را همه اسپغول سواي كرده بريان زرد روغن در را هليله و بگيرند

 حـب  زرد روغـن  و سـياه  قند با درم دو قدر به كرده بريان را سه هر كوكنار باديان زنجبيل ديگر كند دور را پيچش

 بسته حب عدس با مؤنتهه برابر گرفته مساوي چونه خالص افيون ديگر است بلغمي زحير و اسهال نافع بخورند بسته

 يك نانخواه جزو دو افيون جزو چهار مازو ديگر است صادق خوني زحير و مفرط اسهال نافع خوردن شام و صبح يك

 مهـوه  درخت درونيان پوست ديگر است نافع را سحج و زحير بخورند صبح يك بسته مونگ يا نخود قدر به حب جزو

 سـه  و گذارنـد  اخگـر  آتـش  بر ظرفي در دام چهار قدر به و بستانند او شيرة گرفته باشد نرسيده چكيدن به هنوز كه

 بـادي  و ترشي از و بياشامند گرم  نيم آورده فرود خورد جوش سه دو چون آميزند آن در ساييده باريك زنجبيل ماشه

 شـيخ حـذاق    اقـوال  اسـت  مفيـد  نيـز  خـوردن  جغـرات  يا سفيد زيرة د و كن دور اسهال و صادق زحير نمايند پرهيز

 شـستن  بـه  عالجش بود لزج بلغم و باشد صفرا يا بلغم از جا آن در متشرب عفن خلط زحير سبب اگر كه فرمايد  مي

 دباشـ  جـا  آن در آنچه كه تا كنند حقنه آن از رطل نيم قدر به كه است مملوح زيتون آب به مثل  آن بهترين نمايند

 و كننـد  زحير شيافات از اوجاع مسكنات به او عالج بعده تربد و بنفشه چقندر به قدري   برگ آب از به حقنه  برآيد يا 

 پس گردد منحدر اوقات بعض كه باشد چيزي از بقيه سبب به اگر و منتن حب شرب به گرداند محتاج بلغمي گاهي
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 نباشد اسهال عود خوف و نكند احتمال مريض اگر ندكن نظر حبس بعد و كنند آن حبس باشد اسهال جا آن در اگر

 بـه  معقـود  خيارشـنبر  عـسل  از و بـود  صفراوي ماده اگر نمك اندك به بنفشه از شياف يا آرند عمل به خفيف حقنه

 از وجـع  مـسكن  و منحدر و مرخي بدانچه نباشد جسارت اين بر اگر بردارند باشد بلغمي ماده اگر تربد و بورق اندك

 افيـون  زعفـران  كندر كند مر قشور   زحير قطع شياف اين كه گويد ابوسهل كنند استعمال باشد ز شيافات ا و نطوالت

 زحيـر  سـفوف  ايـن  و بردارنـد  و سازند شياف بلوط مثل سرشته آس آب به بيخته كوفته بريان صمغ انار پوست مازو

 روغـن  بـه  تابه بر و كنند خشك ادهد جوش يك سفرجل آب در را همه اوقيه واحد هر آمله هليلة كابلي است هليلة 

 واحـد  هـر  مـصطكي  و بريان حرف و بريان كتان تخم و بريان گندناي تخم و بسايند كرده خشك و نمايند بريانگاؤ  

 آنكه غير به بود دائم قيام خواهش اگر پس بدهند به شربت درم به  سه و آميزند و ساييده اوقيه ارمني گل اوقيه نيم

 كـه  نـوعي  به بنشيند آن بر مريض داشته دار واژگون   سوراخ ظرف آن بر و انداخته آتش بر كبريت شود خارج چيزي

 مثل يا كنند  مي معمول سازند ها  بلوط سرشته شتر كوهان يا بز گردة پيه با كبريت گاهي و باشد سوراخ مقابل مقعد

 حرارت جا آن در اگر پس ارندبرد ساخته مساوي صمغ و كندر و زعفران و حضض از يا شياف  و سازند  مي بخور اولي

 نمايند استعمال سفوف اين باشد قراقر و موذي رياح زحير با گاه هر و كنند داخل افيون قدري ادويه در باشد وجع و

 يـك  شـربت  درم ده كـرفس  تخم درم دو واحد هر افيون نانخواه درم پنج واحد هر شبت تخم باديان سفيد بزرالبنج

 ميعـة  اسـارون  افيـون  دهند جندبيدسـتر   معجون اين نباشد حرارت و تب و بود موذيه حريا زحير با گاه هر و مثقال

 كـه  گويـد  مجوسي بدهند درم سه تا درم دو از شود سرشته كه قدري به عسل و مساوي كندر سفيد بزرالبنج سائله

 و كننـد  منـع  بارده اشياي از را او صاحب كه بايد شود عارض امعا سوي به منحدر لزج رطوبت سبب به زحير گاه هر

 بدهنـد  گـرم  آب به مساوي گندنا تخم و كرفس تخم قدري يا و است نافع بسيار را زحير آن كه دهند مقلياثا سفوف

 كنـد  نفع دهند گرم  نيم آب به درم نيم چون به اسقرماطون  مسمي قرص و خورانند گرم آب به درم دو الرشاد  حب يا

 باريـك  جزو نيم واحد هر افيون و زعفران جزو يك واحد هر ذكر و مر   كندر بردارند شياف اين و كوكب قرص كذلك

 مـر  است نافع نيز شياف اين و است حاضرالنفع اين كه دارند او رشته  كنارة در و سازند شياف سرشته آب به ساييده
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 مثـل  دويـه ا ايـن  از اگـر  و بردارند ساخته شياف آب به ساييده مساوي زعفران و سندروس و افيون و كندر و و ميعه 

 اسـت نـانخواه    زحير نافع قرص اين و بود نافع بخورانند گرم  نيم آب به حب دو را زحير صاحب و سازند ها  حب نخود

 جندبيدسـتر  و افيون درم نيم و يك واحد هر زعفران و اسارون و الطيب  مر و سنبل   درم چهار واحد هر كرفس شحم

 است تخـم   زحير نافع سفوف اين و سازند ها  قرص درم نيم قدر به ساييده باريك همه را  درم يك واحد هر بزرالبنج و

 يـك  واحـد  هر نانخواه و ذكر كندر درم دو واحد هر گندنا تخم كرفس تخم سه درم  واحد هر آن پوست و خشخاش

 رمد يـك  نانخواه درم سه بريان مغز چهار مغز ايضاً و گرم آب به بخورند درم دو تا درم يك از ساييده باريك درم نيم

 بـود بگيرنـد    زحير نافع نيز سفوف اين و بدهند درم دو را طفل و بخورند گرم آب به همه ساييده درم نيم ذكر كندر

 يك واحد هر ابهل و زنجبيل و الطيب  سنبل و مصطكي و ذكر كندر درم سه واحد هر نانخواه و انيسون و كرفس تخم

 تخم ايضاً و گرم  نيم آب به درم دو شربت و ساييده باريك مدر پنج بريان جوز درم دو واحد هر اذخر بيخ و سعد درم

 بـه  مثقـال  يـك  ساخته باريك درم نيم يك واحد هر جوزبويا و و سك  عود درم پنج واحد هر سنبل و سعد و كرفس

 اسـهال  مـع  زحير سفوف اين و بدهند ممسك ميبة به را آن باشد بلغمي اسهال زحير با اگر پس بخورند گرم  نيم آب

 گـل  و رامـك  و قرفـه  و كنـدر  و سعد و قرنفل و الطيب  سنبل و ترش انار پوست و ابهل و بريان كردگان مغز يدمف را

 در زيـره  و كـرفس  تخـم  و انيـسون  و بسباسه و قاقله و الزريره  مصطكي و قصب   و و سك  عود درم دو واحد هر سرخ

 اناردانـة  درم يك واحد هر طرفا ثمرة و نيچي ريوند و كرده سرد شراب در بريان مازو و نموده خشك كرده تر شراب

 بـين  منفعت را زحير فارسي فلونياي و بخورند گرم  نيم آب به حاجت قدر و به  ساييده باريك را همه درم شش بريان

 بريـان  زيـت  بـه  گنجشك نواهض يا  فراح به نخوداب او غذاي و كند اجتناب بارده اغذية از او صاحب كه بايد و دارد

 او بـراي  است تر  نافع آن كه كنند غذا تقليل و بسازند باشند انداخته الرشاد  حب قدري آن بر كه زيت به مطبوخ برنج

 همان او نسخحة و دهند مقلياثا باشد شور بلغم او زحير سبب كه را بلغمي زحير صاحب كه گويند جرجاني و ايالقي

 و كـرده  تـر  قابض شراب در درم بيست يكابل گذشت و نسخة ديگر اين است هليلة       ابوسهل قول در كه است سفوف

 شـربتي  سازند قرص ماءالعسل به كوفته را همه درم پنج كرده بريان الرشاد  حب درم ده يك هر كرده بريان مرو تخم
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 و قيـصوم  و بابونه اگر و شد مسطور ابوسهل قول در نيز بز گردة پيه و كبريت بخور تركيب و قابض شراب به درم سه

 كرده چرب كتان روغن به را مقعد و بپزند آب در شبت و كرنب برگ و مرزنجوش و الملك اكليل و سرخ گل و بنفشه

 بـه  روز همان در كردم عالج اين و ديدم سيستان در را بيماري من كه گويد ابوزيد و بود سودمند نشانند آب اين در

 آميختـه  كهنـه  شـراب  و ميبـه  و ايندنم صاف كرده تر آب در روز شبانه يك انيسون و الزريره  قصب و سعد اگر و شد

 و كنـدر  مـرو  از و گذشـت  مجوسي قول در است درم سه بريان مغز چهار مغز آن در كه سفوفي و بود نافع بنوشانند

 و برابـر  يـك  هر افيون و سكبينج مر و  و جندبيدستر و زعفران از يا و سازند شياف برابر يك هر شبت تخم و زعفران

 آب و كـرده  گـرم  شـراب  به كنند تكميد پس اوقيه پنج مقدار زيتون و آب  نمك به ندكن حقنه كند طول مرض اگر

 را نوع اين آنچه در و نمايد بلغمي سحج عالج به و لطيف تسخين به عالجش كه گويد خجندي نادرين روغن و مورد

 و و بنفشه  تربد و قسل آب به مملح زيتون آب به يا است بورق اندك و و مري  سبوس و چقندر آب به حقنه بود نافع

 گـل  روغـن  يـا  بـدان  كننـد  حقنه يا بردارند آغشته گرم  نيم قابض شراب در را صوف كه است اين او نافعة كمادات از

 شيافي كذا و گذشت مجوسي قول در كه شياف و است نافع را زحير انواع اين كه تنها گرم  نيم ساده روغن يا گرم  نيم

 نافع را آن ملطفه حاره ادوية آب به نطوالت و برند كار به سازند آن مانند و نكتا تخم و خبازي و خطمي تخم از كه

 كننـد  استعمال مسخنه كمادات و فالفلي و كموني مثل جوارتعات باشد او تكاثف و ريح احتباس او سبب اگر و است

 كـرفس  عود تخم  سعدجوزبوا   مصطكي الطيب  سنبل پودينه نانخواه صعتر كرماني زيرة است نافع را آن سفوف اين و

 شـراب  به را مقعد و خورانند مطنجنات و ها  قليه را مريض نمايند و  استفاف ساييده باريك جزو هر واحد يك   انيسون

 نـافع  گذشـت  مجوسـي  قـول  در و اسـت  درم سه تخم چهار مغز آن در كه سفوفي كه گويد خضر كنند تكميد گرم

 و كـرده  صـاف  پـس  كنند تر شب آب در را همه نانخواه و نيسونا و الزريره  و قصب  سعد بگيرند و است بلغمي زحير

 تخـم  و بـود  نـافع  را بلغمي زحير بخورند نانخواه قدري با كندر اگر و بنوشند آميخته بدان كهنه شراب و ميبه اندك

 در هآنچـ  سـائر  و است ريح تحليل عالجش باشد ممدد ريح از زحير اگر و نمايد ساكن را درد او  و نكد نفع نيز رشاد

 تخـم  و خوردن  ميبه شرب به عالجش باشد بلغمي خلط تابع زحير اگر كه نويسد  مي ابوالحسن بيايد بارد زحير عالج
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 در نهـار  بـر  و بردارنـد  خـيط  شياف و بنوشند گرم  نيم آب آن بعد و نمايند بريان اناردانة يا بريان تخم ريحان  كنوچه

 نقل انطاكي از ميرعوض نمايند غذا تقليل و سازند نخوداب مزورة يا بريان گنجشك يا افراخ غذا و كنند داخل حمام

 كدام هر حلبه خطمي الملك  اكليل اسارون درم ده كدام هر قنطوريون اذخر سداب  نوع اين از حقنه نخست كه كرده

 ثلث گاه هر بجوشانند آب رطل سه در درم چهار سفيد تربد درم پنج كدام هر انيسون شلغم تخم بزر تخم درم هفت

 غـاريقون  از فتيله و نمايند استعمال كرده اضافه اوقيه دو كدام هر عسل و زيت روغن و فلوس مغز نموده صاف بماند

 چرب قسط روغن به سرشته سداب آب و عسل به مساوي شيرين قسط و مكي سناي و سفيد تربد و حنظل شحم و

 تنقيـه  از بعـد  و نمايند سفوف گرم آب و سرخ رشك با كوفته الرشاد  حب درم دو و است مجرب كه كنند حمول كرده

 همـين  و است مجرب باب اين در معجون اين و برند كار به بشكند را بادها و كند محكم را عصب كه قابض داروهاي

 زيـرة  سداب جزو نصف كدام هر مقل و مصطكي و سنبل و جزو يك كدام هر سعد الغار  حب شيرين قسط دارد عمل

 دوا ايـن  و درم سـه  شـربتي  و بـسرشند  عـسل  بـا  بيختـه  كوفته جزو ربع كدام هر هندي دعو كهربا سندروس سياه

 هـر  بـوداده  ابهل ارزق مقل بوداده اسپغول بوداده سفيد يافته است حرف   مجرب و نموده نقل كبير حاوي از گازروني

 درم نـيم  دو دامك هر قنب برگ كرفس تخم انيسون خشخاش تخم شبت تخم گندنا تخم كرماني زيرة درم دو كدام

 و زعفـران  و حـضض  و كننـد  اسـتعمال  آن از دانگـي  كوفتـه  را همـه  اسپغول و حرف از غير دانگي و درم سه افيون

 كه گويد مؤلف سازند شياف سرشته برشت  نيم زردة به جزو نيم كدام هر افيون سندروس جزوي كدام هر االخوين  دم

 نـسخة  در لـيكن  اسـت  معمـول  مجـرب  همواره بلغمي زحير و كهنه اسهال در و است يهودي سفوف نسخة دوا اين

 خلـق  آن از و عجيـب اسـت    مجرب اين كه گفته مطروح درازي  ارزق مقل و است قنب برگ عوض بزرالبنج گازروني

بزرقطونا و حرف    نوشته بگيرند  مجرب بلغمي زحير براي و كرده خود به نسبت را زحير معجون اين و يافته كثير شفا 

 افيـون  انيسون بزرالبنج خشخاش تخم شبت تخم گندنا تخم درم دو يك هر كرده بريان را همه زيره و ابهل و سفيد

 قنـب  بـرگ  گـاهي  و بيخته با بزرقطوناي غيركوفته آميزنـد      كوفته بزرقطونا سواي را ادويه درم شش يك هر مصري

 گيالنـي  و دانـگ  دو را و اطفـال   مدر يك شربت آميزند ادويه چند دو عسل با و كنند  مي اضافه اين در نيز درم شش
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 دو واحـد  هر و كندر  نانخواه سفوف صغير حاوي صاحب و باشد كافي شربت اين از كمتر كه نيست پوشيده كه گفته

 و ماده انقطاع هنگام زحير در كه چيزي غرائب از كه گفته طبري و نوشته نافع بيخته كوفته درم سه بريان درم جوز 

 دانگ يك افيون و درم يك كرفس تخم درم يك كندر دقاق بگيرند كه است اين دهند  مي حرارت و لهيب و تب عدم

 تخـم  از گـاهي  و نمايـد  تـسكين  روز همان اين كه بدهند درم ثلث تا درم نيم از و ساييده را همه و درم نيم مازو و

 و افيون از شيخ ولق به و بخشد  مي تسكين وقت همان و كنند  مي حمول ساخته شياف كندر دقاق و افيون و كرفس

 و سميد نان مغز و بيضه زردي از اضمده و است زحير نافع كردن حمول ساخته شياف زعفران و كندر و جندبيدستر

 مقعـد  بـر  كـه  ضـمادات  بهترين و سازند آن مانند و كتان تخم لعاب و خطمي و خشك شبت و او رطب آب يا بابونه

 بـه  وجـع  شدت وقت بخورات و است مصفي موم اندك و گل روغن و گاؤ   روغن با كرده جوش را شامي گندناي نهند

   يابند انتفاع كنند بخور دفعه بسيار كبريت به اگر و نمايند استعمال شتر دموي زيتون و هستة كبريت

  ورمي زحير عالج

 جامـت ح كمرگـاه  زيـر  واال نبـود  مـانعي  اگـر  كنند باسليق فصد ماده انقطاع و تقليل براي باشد حار ورم مسبب اگر

 و كاسـني  آب بـه  صندلين و نهند ورم موضع بر كرده تر گل روغن و سركه به پارچه و دهند خون مطفيات و نمايند

 تخم زردة و گل يا روغن  و است حرارت مسكن و نافع ابتدا در كردن طال آميخته اندكي كافور و ساييده الثعلب  عنب

 عدس به مثل  ضماد و سازند شافه آن از يا و كنند طال عدمق بر آميخته سوده مرداسنگ اندكي و سرشته هم به مرغ

 و خطمـي  از و است نافع نيز خطمي آب به يا و الثعلب  عنب آب به مضروب روغن گل  و بزرقطونا و سرخ گل و مقشر

 و اسـت  مفيـد  كردن امتحان ساخته شياف سرخ شكر و گاؤ   ساق مغز و ماكيان و بط پيه و خبازي تخم و كتان تخم

 درد تـسكين  و تحليـل آن و     نضج براي بايستد انصباب ماده از  چون و بنوشند جو آش بعده و نخورند غذا زرو سه دو

 كرنـب  و بـرگ   و بابونـه   اكليـل  و بنفـشه  گل و كتان تخم و حلبه و خبازي و خطمي مثل ملينه ملطفة ادوية آب به

 به ورم موضع به شيافات اگر پس به كار برند   ادويه اين از نيز شياف و سازند شكم و مقعد بر نطول و آبزن جوشانيده

 و رفـع   درد تـسكين  و ورم مـادة  تحليـل  براي نيز آبزن اين و نمايند استعمال ادويه اين از حقنه او نرسند  بعد سبب
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بـرگ مكـوه و      و كاسني برگ و انار برگ توله سه يك هر الثعلب  عنب بنفشه خبازي دهد تخم   مي نفع الحال  في زحير

 عانـه  و امعا جاي بر گرماگرم را آن ثفل و برند كار به دستور به توله هفت كرنب برگ توله نه يك هر يباغ پنبة برگ

 حقنه نموده اضافه گل روغن در توله شش سرخ شكر و توله هفت خيارشنبر مذكور مطبوخ در اگر و بربندند مقعد و

 باقي و دهد كثير نفع آيد آساني به قي كه را آن و كنند حقنه بارد به مسهل  ماده تنقية نضج از بعد و بود انفع كنند

 خطمـي  برگ ماند باقي مبرز سوزش و درد اگر و برند كار به ببايد ورمي قولنج در و گذشت معده ورم عالج در آنچه

 و ماشه چهار مغسول مرداسنگ و عدد يك مرغ بيضة به زرري ماشه سه يك هر خطمي تخم و طحلب و سداگالب و

 و بنفـشه  مثـل  منـضجه  ضـمادات  و گـردد  جمـع  و نـشود  تحليل ماده گاه هر و كنند توله ضماد  نيم يك روغن گل 

 بيضه زردي و گل روغن به گردد خمير مثل تا پخته آب به آن امثال و بابونه و حلبه و الملك  اكليل و شبت و خطمي

 خـود  اگر پس دهد ياري انفجار و امت نضج بر تا نمايند استعمال مكرر و ببندند گرم  نيم آن حوالي و مقعد بر آميخته

 ريم تنقية از المده اسهال در چه هر بشكافد آنكه از بعد و كنند استعمال مفجره شيافات واال بهتر شد منفجر خود به

 كرد بايد بيايد ورمي قولنج در بدانچه آن معالجة باشد بارد ورم سبب به اگر و برند كار به شد گفته جراحت اندمال و

 در ورم اگـر  و سـازند  گنـدم  سبوس و انجير و كتان تخم و حلبه آب به حقنه گردد صلب ورم اگر و افتد ركمت اين و

 ورم زحيـر  سـبب  اگر كه فرمايد  مي شيخحكما   اقوال بشويند قابض عفص شراب به و مورد آب به گردد منفجر شرج

 ورم تـدبير  به و گردد  مي حاري سهالا طريق از يا عروق طريق در ورم سوي به كه چيزي حبس به اهتمام باشد حار

 امكـان  اگـر  و كننـد  عالج غذا تقليل به و بود واجب اگر فصد به او ابتداي در كه بايد و نمايند حار خلط تعديل به و

 انصباب منع و باشند داشته ارخا مع اندك سردي به ميل كه نطوالت و ها  آب بر آن  ابتدا در و كنند فاقه روز دو باشد

 و است نهادن آغشته حنا اندك و گالب و آس آب در صوف كند نفع را اين كه چيزي از و نمايند ستعمالا كند ماده

 مـاده  اگـر  پـس  كننـد  بيـضه  سفيدي و گل روغن و گالب و الثعلب  عنب آب و ماءالشعير مثل به حقنه ابتدا در ايضاً

 شـبت  و بابونـه  از مرخيـات  بـه  ضماد و نطول بعده كرد بايد دانند  مي بدانچه آن حبس باشد اسهال طريق به منصب

 اسـتعمال  نـضج  بعـد  مفتحـات  و گـردد  جمـع  اگر و كنند استعمال منضجات بعده كنند قوابض از چيزي به مخلوط
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 و كنـد  نفـع  قوابض از قدري به مطبوخ شيرين زيت به حقنه گاهي و آيد دانسته سالفه مواضع در همه اين و نمايند

 موضـع  تليين و فوق از سيالن حبس آن كه است مطبوخ تازة شير كنند غذا بدان كه چيزي بهترين دهند غذا چون

 و الملـك   اكليـل  ضـماد  و خبازي و حلبه ضماد كنند وجع تسكين و تحليل و انضاج ارادة چون جيده ادوية از و كند

از  و آميزنـد  مقـل  قـدري  و بريـان  پياز اندك وي با افتد تر  قوي به حاجت اگر پس است مطبوخ كرنب برگ از ضماد

 مرداسـنگ  و ارزيـز  سـفيداب  و مغسول محرق اسرب بگيرند كه است اين مولم ملتهب ورم بودن وقت مجربه مراهم

 آب آن بـر  خواهنـد  اگـر  و اسـت  النفـع   بالغ اين كه كنند حل سرشته گل روغن و بيضه به زردة  و مساوي اجزا مربي

 زردة بـه  تنهـا  قيموليـا  را ايشان گاهي و كنند زياده قليمياتا آن در خواهند اگر و بچكانند گشنيز آب و الثعلب  عنب

 بايـد  اسـت  معلـوم  صلبه اورام عالج از بدانچه عاجش باشد صلب ورم زحير سبب اگر و بخشد نفع گل روغن و بيضه

 بعـده  قلعـي  سـفيدة  و يابس زرد خيري و حنا و زعفران و مقل بگيرند كه است اين است مجرب اين در آنچه و كرد

 خيـري  روغـن  و گـل  روغـن  و بيـضه  زردة و كننـد  جمع اهلي خصوصاً و گاؤ   ساق مغز و بط و ماكيان پيه با را ااينه

و  ران كنج و مراق اول بايد باشد مستقيم معاي ورم از زحير اگر كه گويد مسيحي سازند مرهم آن از و كنند مخلوط

 تـا  كننـد  منع غذا از دور روز  و نمايند تكميد باشند آغشته شراب قدري به مخلوط گل روغن در كه اسفنج مقعد به 

 اگر و بخورانند شير و برنج از معمول حريرة يا كرده تر مطبوخ شير در نان قدري آن از بعد و گردد فاني ماده اسباب

 بـرنج  وي با كه جو از معمول حقنة به نكند كفايت تدابير اين اگر و برند كار به برنج عوض جاورس باشد نرم طبيعت

 نـشاسته  و سـفيداب  و گـل  روغـن  و بريان بيضة زردي با باشند پخته رطب آس و بلوط جفت و گلنار و اآلس  حب و

 در اگر و نمايند مخلوط بدان ارمني گل و گل و اقاقيا و لحيةالتيس عصارة باشد جاري بسيار خون اگر و كنند حقنه

 خطمـي  بـيخ  و خبـازي  و كتـان  بزر و حلبه بيخط به يا و كنند داخل مسخن روغن حقنه در بود تمدد و ورم جا آن

 از ضـماد  باشـد  لهيـب  ورم با اگر و نمايند ضماد باشند پخته گل روغن و بيضه زدة آن در كه كرنب به و كنند حقنه

 آن در پختـه  آس بـرگ  و الثعلـب   عنـب  و سرخ گل و مقشر عدس و سازند بيضه زردة و گل روغن و الثعلب  عنب آب

 ورم مقعد در گاه هر و كنند ضماد آميخته گل روغن و مرغ تخم زردة بدان و شود مهرا تا بپزند ادويه اين يا نشينند



624 

 

 باشد امعا ورم قبل از زحير گاه هر كه نويسد  مي عباس ابن كنند ضماد بدان و بسايند پخته شراب در مازو باشد حار

 و سرشـته  حلبه آب به ساييده باريك كتان بزر و خبازي و خطمي از معمول شياف بود مستقيم معاي طرف در آن و

 تخـم  و حلبـه  كـه  آبي در مريض و بردارند گرفته حاجت قدر به واحد هر زعفران و افيون و حضض از معمول شياف

حتي  باشد موضع اين از باالتر ورم اگر و بنشيند باشند پخته آن در مقشر عدس و كرنب برگ و خطمي برگ و كتان

 و جـواري  سبوس و انجير و كنوچه و كتان تخم و حلبه و خطمي و كرنب از معمول حقنة نرسد جا آن در شياف كه

 حقنه طبيخ خارج از را روده و كند صبر اندك حقنه به كه نمايند امر را او صاحب و كنند اكثر استعمال كنجد روغن

 بـر  و بـسايند  خوب اونه در جوشانيده كنند كرنب  ضماد اين به و كند تحليل را ورم اين كه كنند تكميد آن ثفل و

 اگـر  و نماينـد  ضماد خارج از را عليل موضع و كنند حل نيك انداخته بنفشه و گل روغن و جوشيده بيضه زردي آن

 آب بـه  و كننـد  ضـماد  آميختـه  بيـضه  زردي و گـل  روغـن  بـا  مطبـوخ  الثعلـب   عنب كه بايد باشد شديدالحرارة ورم

 تحليـل  را حـار  ورم اين كه نمايند حقنه گرم  نيم خالص گل روغن به مطبوخ بيضة زردي و كاكنج آب و الثعلب  عنب

 بـه  قـي  بعد كمرگاه زير حجامت يا باسليق فصد بعد باشد گرم ورم زحير سبب اگر كه گويند جرجاني و ايالقي كند

 ناي و كنند ضماد كافور و كاسني آب و سرخ صندل به بود صفراوي ورم اگر و كنند طال گل روغن و الثعلب  عنب آب

 روغـن  به و بكوبند داده جوش يك اسپغول برگ و الثعلب  عنب برگ و كاكنج برگ نيلوفر است بنفشه  سودمند ضماد

 ضـماد  بـدان  و بپزند آب به كوفته را مازو اگر كه گويد سرافيون يوحنابن و نهند مقعد بر آميخته نيلوفر روغن و گل

 پاتيلـه  در گرفتـه  قيموليـا  گروهي و بپزند قابض شراب به شود تر  قابض كه خواهند اگر و بود نافع را شرج اورام كنند

 نـضج  بـه  حاجـت  اگر و كنند ضماد مقعد بر و بياميزند وي با مرغ بيضه زردي و گل روغن و الثعلب  عنب آب و كنند

 بـه  بـود  سـرد  ورم اگـر  و سـازند  ضـماد  مقـل  اندكي و بريان پياز و مطبوخ كرنب و الملك  اكليل و حلبه از افتد ورم

 كرنـب  برگ و سازند آن بيخ و خطمي تخم و خبازي تخم و كتان تخم حلبة از ضمادها و كنند تكميد گرم چيزهاي

 زردة پختـه بـا   كرنـب  و ضـماد  و كند تحليل را آماس و بنشاند درد روز همان كه كنند ضماد كوفته گاؤ  پيه با پخته

 كننـد  رياحين آب در مريض نشانيدن به ورم تابع زحير عالج كه گويد سعيد بود سودمند نيز گل روغن و مرغ بيضه
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 روغن و بارتنگ آب و الثعلب  عنب آب به و كنند ضماد ورم بر گل روغن و بيضه زردي به باشد شديد التهاب اگر پس

 سـازند  غـذا  اناردانـه  مـزورة  به آيد صالح به چون و كنند از غذا   منع و مزاج تبريد و نمايند حقنه بيضه زردي و گل

 روغن با جوشانيده كوفته الثعلب  عنب به مقعد تضميد اگر ممكن باشد و    نمايند باسليق فصد كه گويد صهخال مصنف

 از ضماد حرارت و تسكين از بعد و ماءالشعير و كاكنج آب و الثعلب عنب آب به حقنه و آميخته مرغ تخم زردي و گل

 مرغ تخم زردة و گل روغن با و كوفته و پخته آب در را همه خشك انجير بنفشه گل مقشر عدس الملك  اكليل بابونه

 گل روغن با مطبوخ برگ ضماد و بيفزايند اوز و مقل   شحم اندك گرايد صالبت به ورم كه جا آن در و كنند استعمال

 كتان تخم و بنفشه گل و بابونه و خبازي و خطمي تخم از شياف و دارد اثر همين و نمايند مخلوط مرغ تخم زردة و

 و باشـد  بـارد  ورم اگـر  نشانند و سداب  حلبه و بابونه و شبت طبيخ در باشد ورم از آنچه كه گوبد انطاكي دبرن كار به

 مفـرد  يا مجموع نارجيل و زرد روغن و شتر كوهان و ميعه و خلوقي و بابونه و قسط روغن به كردن حمول و ماليدن

 اگر بمالند غاليه و گل روغن و بنفشه روغن و كنند آبزن بنفشه و خبازي و انجير طبيخ به باشد حار ورم اگر و مفيد

 برنـد  كـار  به افزوده بريان عنصل و ماكيان پيه و زرد روغن گذشت ميرعوض قول در بلغمي زحير عالج در كه فتيله

 معـاي  زحيـر  در گـاهي  كـه  نوشـته  طبـري  اسـت  مفيـد  گذشته آن قول در كه حقنه حار ورم در و نافع را بارد ورم

 و مقعد تكميد به مبادرت صورت اين در و شود عارض بول عسر و گردد منضغط مثانه فم و كند ورم شرج و مستقيم

 ورم كه آن تا و نمايند گرم  نيم گل روغن به بود حقنه حاجت اگر و كنند گرم  نيم گل روغن به قطن و عانه و حالبين

 بعـضي  نباشـد  امـن  را قـضيب  مجـراي  بـول  كردن خراش از كنند تأني اين در اگر و گردد جاري بول و شود تحليل

 يـك  در ورم تحليل و وجع تسكين و است جالينوس مجرب آميخته بقر شحم به پخته كرنب برگ تضميد كه گويند

 نفـع  در شـد  مـسطور  چنانچـه  كنند ضماد بيضه زردي و گل روغن به پخته را آن چون كه گويند بعضي و كند روز

 پنبـه  در و كننـد  مغـسول  سـفيداب  و مرداسنگ و بيد روغن و گل روغن و يبضه زردة از حمول اگر و باشد تر  سريع

 شـيخ  قـول  در كـه  غيـره  و مقـل  مـرهم  همان باشد صلب ورم اگر و است مجرب آرند عمل به مكرر و بردارند آلوده

 ورم چـون  و بـود  نـافع  باشـند  پخته آن مانند و خبازي و بابونه و خطمي در كه آبي به نطول و آرند عمل به گذشت
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 كننـد  استعمال باشند كرده حل ارمني گل آن در كه بارتنگ آب مثل مدمالت گردد حاصل تام نقاي و گردد منفجر

   آرند عمل به سرطان تدبير و نشوند متعرض آن از بود سرطاني ورم چون و

  بارد زحير عالج

 گـرم  آب بـه  و نـشينند  گـرم  تخش بر و بمالند مقعد بر كرده گرم  نيم را بابونه روغن و مرغ بيضة زردي و گل روغن

 و بابونـه  كه آبي در و مالند شكم و مقعد گرم بر   نيم و نرگس  بابونه و قسط روفن مثل گرم هاي  روغن و نمايند تكميد

 و بندنـد  قصد بر ثفل و بنشينند باشند جوشانيده توله سه يك هر اكليل و الثعلب  عنب و كتان بزر و شبت و خطمي

 دهـن  بر ماشه سه رومي زفت و كنند پر آن در سوده زردچوب توله يك كرده مجوف يقدر عدد يك دشتي پياز اگر

 و سـازند  شياف و نموده چرب قسط روغن به ساخته دور آن قشر چهار سه كنند بريان انگشت آتش بر نهاده سوراخ

 در كـه  زحيـر  افشـي  و اسـت  بالتخلف مجرب و كند دفع بود امعا به برد اصابت از كه را زخحير بدارند گهري يك تا

 كه است همان اين عالج انطاكي قول به و برند كار به است حاضرالنفع و گذشت مجوسي قول در بلغمي زجير عالج

 حلبـه  روغـن  و ضـماداً  و شرباً كندر و شرباً مرمكي سويدي قول به و شد مسطور او قول در رطوبي معدي اسهال در

 تكميـد  بـه  عالجـش  و باشـد  مقعد به وي رسيدن هم از صبر اگر كه فرمايد  مي شيخ است زحير واحد نافع  هر حقنه

 نمك و جاورس صرة بر و كنند تكميد را جانبين و عانه و ؟ و مقعد بدان و نمايند گندم سبوس يا گرم پارچة از است

 ويةاد بعض قيروطي به و نمايند تكميد كرده گرم خشك اسفنج به و گرم آب اسفنج به و يا  نشينند كرده گرم دو هر

 بـر  نشـستن  حـار  ؟ كننـد  اتفـاق  زيت به و كرده گرم به شراب  و سازند گرم را او مكان و نمايند تدهين قابضه حارة

 بـه روغـن    مبلول صوف به او تكميد دوام و دهند حرف و باديان گلقند از جالب كه گويد خجندي نمايند حار زمين

 اگـر  پـس  كننـد  خصيتين و عانه و شرح تمريخ ها  وغنر بدين و نمايند بابونه و ماش روغن و گل روغن مثل مسخن

 مقـدار  زحيـر  انواع اكثر در را اين و نمايند آن مسك ساعت چند و كنند حقنه گرم  نيم كنجد روغن به نشود تسكين

 كـرده  بريـان  الرشـاد   حب درم دو بامداد هر كه نويسد  مي سيد نموده بين اثر و ام  كرده تجربه حقنه به آن از درم سي

 روغـن  بـه  قيروطـي  كـه  گويد قرشي كنند بابونه طال  روغن و كرده گرم شبت روغن به و بخورند گرم آب به تهناكوف
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 صـوف  يا گرم زمين بر و بنشانند باشند جوشانيده خطمي و بابونه و خز از زيره آن در كه گرم آب در و بمالند قسط

   آن از قابض خصوصاً و نطوالً و شرباً است عجيب نفع زيره با را حرف شراب و نشينند كرده گرم

  ايذائي زحير عالج

 نـيم  مقـل  و گل روغن و بيضه و زردي  بمالند مقل و بابونه و شبت روغن و موم از معمول قيروطي نرمي و ارخا براي

 بـر  و باشـند  ساخته گاؤ ساق مغز و كتان تخم و لعاب و و مقل  روغن بابونه  موم كهاز قيروطي يا و هند مقعد بر گرم

 گـرم   نـيم  گداختـه  نـرگس  روغـن  و موم اندك و كنند تكميد آلوده كهنه شراب در را صوف پارة كنند و  ضماد مقعد

 عـالج  در آنچـه  و نهنـد  مقعـد  بـر  و كرده تر اسفنج گرم زيت در يا و كنند حقنه زيت و كنج روغن به و كنند ضماد

 و نـشانند  و سـداب   حلبه و بابونه و شبت خطبي در باشد ورم از برند آنچه  كار به گذشت انطاكي قول در ورمي زحير

 و زرد روغـن  و شـتر  كوهـان  و ميعـه  و فلـوني  و بابونـه  و قسط روغن به كردن حمول و ماليدن و باشد بارد ورم اگر

گـل   روغـن  و كننـد  آبـزن  بنفشه و خبازي و انجبار طيبخ به باشد حار ورم اگر و است مفيد مفرد يا مجموع نارجيل

 پيـه  و زرد روغـن  گذشـت  ميرعـوض  قول در بلغمي زحير عالج در كه فتيله اگر و بمالند غاليه و گل روغن و بنفشه

 گذشـته  آن قـول  در كـه  كردن حقنه حار ورم در و است نافع را بارد ورم برند كار به و افزوده بريان عنصل و ماكيان

 آميختـه  سـوده  ماشـه  نـه  طعـام  نمك عدد پنج مرغ بيضة زردي و توله نه سياه كنجد روغن به گويند و است مفيد

  كنند مغريات و مزلقات به آن معالجه بماند اندكي اگر و كند مي بين نفع الفور في كردن حقنه

  حموضات تناول از زحير عالج

 بيـضة  روي تولـه  دو گـل  روغـن  يـا  و بخورند ارمني گل و عربي صمغ به برشت  پيه نيم  زردي و بنوشند نبات شربت

   سازند برنج شير غذا و ماشه سه يك هر ارمني گل و كتيرا عربي صمغ عدد دو و برشت نيم

  غيره و تأكل و قروح تابع زحير عالج

 چيـزي  بـه  آن تليين در كنند جهد بود قبض طبيعت اگر كه كنند نگاه باشد تأكل و قروح از زحير اگر شيخ قول به

 تلـخ  به كه است واجب و است ردي بسيار قامم اين مثل در براز خشكي آنكه بهر براز انحدار براي مزلق و معتدل كه
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 او معالجـة  در كـه  بايد بالجمله و گرداند  مي سحج مولم لذاع همه اين كه زيرا نسازند غذا بسيار ترش و حريف شور و

 نمـك  انـدك  بـه  ماءالعسل از افتد آن تنقية به احتياج اگر پس كنند شيافات بر معمول او قالع و امعا تأكل عالج به

 سـاخته  بورق و عسل از مثانه يا نسازد عليل را امعا كه باشد نحوي به حقنه اين تحقين و نمايند حقنه دهكر ممزوج

 عـالج  باشـد  مقعـد  شـقاق  و نواصـير  و بواسير را زحير اگر و شوند مشغول قروح عالج به آن از بعد و كنند استعمال

   گردد مذكور آنها باب در بدانچه نمايند سبب

  هوا تعفن از زحير عالج

 در ماشـه  نـه  شربتي يا و فرنجمشك تخم و گيرند وافر خون و نمايند راست باسليق فصد گويند زبائي زحير را آن و

 و دهـد   مـي  نفع الفور  في كه دهند و آميخته توله دو سيب شربت كرده لت توله هفت يك هر بيدمشك و كيوره عرق

 غـذا  و بدهنـد  توله دو كاغذي ليمون و انار شربت و توله هن گالب در ماشه نه بالنگو و ريحان تخم و نشود ميسر اگر

 طـين  تريـاق  ماننـد  قابـضه  ترياقات و فرمايند آن تعديل واال كوشند جو تبديل در و خورانند بنوماش پالؤ و جغرات

 گاؤي دوغ در چنين  هم و دهد  مي كثير نفع ريختن ؟ و نشانيدن سرد آب به پيوسته و است نافع ماليدن و خورانيدن

 و سـوده  كيـوره  و بيدمـشك  عرق در را ارمني گل و سفيد صندل و نموده پاك ململ پارچة به آمدن بيرون از بعد و

 و كننـد  هـوا  سـاخته  صـندل  از پارچـه  بلكه شود خشك كه نگذارند و گذارند سينه و شكم بر نموده تر  باريك پارچه

 از نوشـيدن  درم ده آميختـه  يـخ  آب بـه  كهنه ركهس كه گويد زكريا محمد و سازند غذا گاؤ دوغ به و دهند مفرعات

 هفت توله كيوره عرق زده قاشق انداخته گاؤ دوغ فنجان يك در توله يك شربتي تخم اگر و كند مستغني ديگر عالج

 در آملـه  چهـار  با يا مغرات و خشكه غذا و دهند شام و صبح كرده داخل توله چهار كوهي انار و توله دو سيب شربت

 صـحت  روز سـه  و دهنـد  دوغ آب عـوض  و سازند كرونده و تمرهندي مرباي به بنوماش پالؤ و بااليي و افتاده مقطر

 بلغـم  انـدك  بـه  بسيار خون و افتد قوي تب با و گردد زحير موجب گشته متعفن هوا زمستان آخر در اگر و شود  مي

 عـرق  در ماشـه  دو زهرمهـره  اشهم نيم و يك خطائي جدوار گردد طعام اشتهاي سقوط و آيد سياهي به مائل متعفن

 تخـم  مغـز  ماشـه  هفت زرشك شيرة بااليش و بسايند آميخته طال ورق دو يك و سيب شربت توله دو در سوده بهار
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 يـك  هـر  كيوره و ياقوت شربت برآورده توله پنج نارنج بهار عرق توله هفت كيوره و بيدمشك عرق در ماشه نه پزوبه

 مختوم و ارمني گل توله دو يك هر كهرك و به و سيب بسازند آب  نسخه اين و ددهن ماشه نه شربتي تخم و توله دو

 انبـه  و سـيب  مربـاي  و گـاؤي  جغرات به بنوماش و مرغ چوزة پالؤ غذا و ماشه چهار ؟ ماشه سه يك هر نيشابوري و

 نهند شكم بر يختهآم گالب به يخ پارة ؟ در و مشغول صماع و لعب و لهو و نمايند ساكن هوا خوش باغ در و خورانند

 اگـر  ديگـر  روز و دهنـد  دسـتور  به غذا و دوا شام وقت و نمايند خواب و بخورانند برف قفلي عدد سه و دوپهر وقت و

 در ماشـه  يـك  مهره جواهري ماشه دو يك هر مغسول الجورد طباشير شود غشي به قريب حالي نمايد غلبه خفقان

 تخـم  تولـه  نـيم  و يـك  يـك  هـر  سـيب  و يـاقوت  شـربت  و پيچيـده  عدد دو طال ورق عدد دو به نارسي  مرباي آملة

 زردك قليـة  غـذا  در لـيكن  دسـتور  بـه  نسخه و بدهند توله پنج يك هر كيوره و بيدمشك عرق ماشه نه فرنجمشك

 قلب اختالج اندكي اگر و گردد صحت به مبدل مزاج تدبير همين به دهند دوا و غذا همين وقت دو هر و كنند اضافه

 شـربت  عدد يك طال ورق يك شسته كيوره به مربي آملة در ماشه يك جواهرمهره صبح شود پيدا غذا هضم وقت به

 تعفن ايام در اگر و دهند ماشه هفت فرنجمشك تخم توله نه شير علويخاني عرق در توله دو يك هر گاؤزبان و تنبول

 لولوي نوشداروي با سوده ماشه يك پسته بيرون پوست هيل دانة مصطكي شود عارض زحير غذا تدبيري سوء از هوا

 شربت و توله نه و كيوره عرق به ماشه چهار يك كنوچه و شربتي تخم و بخورانند سرشته عدد يك طال ورق ماشه نه

   رساند مي نجاح به خوردن برف شود الحق بسيار تشنگي زحير نوع اين در اگر و كند فائده دهند توله دو به و سيب

  اطفال زحير عالج

 از آنچـه  و گـردد   مـي  عارض اسهال در چنانچه رسد  مي هم به نيز صفرا از گاه و شود  مي عارض برودت سبب به اكثر

 قول به سرد آب به بخورانند حاجت مقدار سرشته كهنه گاؤ روغن به بيخته كوفته مساوي زيره و حرف باشد برودت

 مـذكور  روغـن  در دسـتور  به گرفته دانگ سه كرماني زيرة و دانگ يك حرف وزن كه اند  نوشته بعضي و الرئيس  شيخ

 بـه  مائـل  و نرمـك  سـنگي  كـه  پليتـا  سـنگ  هند اطباي قول به و دهند مادرش شير به حاجت قدر به همه سرشته

 ؟ ؟ پوسـت  كـذا  و است عجيب را صبيان خون اسهال و پيچش دادن گاؤ جغرات با ماشه دو قدر به باشد  مي سرخي
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 هـر  بريان عربي صمغ است كهربا  مؤلف مجرب باب اين در كهربا حب اين و دنخوراني جغرات با سوده ماشه دو يك

 ماشـه  دو واحـد  هـر  چاكـسو  سوخته بسد ماشه نه حضض ماشه شش بريان چاكسو ماشه سه گلنار ماشه هفت يك

 ترخاكـس  بـه  جاورس كه گويند و داد بايد زياده سجوان و دهند شام و صبح و سازند ها  حب نخود برابر بيخته كوفته

 كـذا  و نـشانيدن  آن بـر  را طفـل  يـا  و كـردن  مقعد تكميد نموده گرم بسته پارچه در گوسفند پشكل خاكستر يا گز

 كـردن  حمول و رساند اذيت كه نباشد حدي به آن گرمي كه نحوي به پيچيده پارچه در گرم خشت به آن نشانيدن

 بارده بزور باشد حرارت از آنچه و است مفيد گردد عارض آنها اسفل به سردي رسيدن از كه ايشان زحير سيري دانة

 معلـوم  زحيـر  كذب و صدق كه تا ننمايند اصالً حبس به مبادرت و كنند تليين نيايد فراغت به اجابت اگر و داد بايد

 زردي اگر و دارد تمام فائده ازالق تغريه و تقويت جهت از خورانيدن را طفل مرض موافقه هاي  لعاب با گلقند و گردد

 ازالـة  در كـرده  سرايت او مقعد كه نهجي به نشانند بدان را طفل كرده گرم نيم نموده هم در گل روغن با مرغ بيضة

 بـه  قـبض  ارادة هنگـام  و اسـت  مناسب شد مذكور اسهال در آنچه غذا و عمل تكرار شرط به است عجيب مقعد درد

 زرد روغـن  انـدكي  بـه  گرفتـه  ماشه چهار دواح هر اسپغول ريحان تخم اگر و پردازند قبض به مزاج مراعات و حسب

 بـراي  بدهنـد  شـام  و صـبح  نبات يا تأسه به شربت قدري با و كرده حصه در و شود سرخ تا نمايند بريان كرده چرب

 حـسب  شـد  مـسطور  سـابق  اقـسام  در كه است همان را عالج باقي است مجرب اطفال خوني اسهال و كهنه پيچش

   نندك استعمال دانند مناسب چه آن سبب

  مغص

 بود دقاق امعاي در آن اكثر و نرسد قولنج وجع حد به كه بود وجعي آن با كه است معوي مرض آن و امعا درد يعني

 شود بند امعا در كه باشد غليظ ريح يا او اسباب گويند مروهه هندي به را آن و اسهال  بي گاهي و بود اسهال به گاه و

 و كنـد  پيدا درد لذاع كيفيت از و بسايند ريزد امعا بر كه صفراوي لذاع حاد فضول يا و آرد درد امعا تحدد جهت از و

 بورقيـت  كيفيت به و آيد امعا بر كه بورقي شور بلغم يا آورده الم خويش كيفيت به و افتد امعا در كه ساده حرارت يا

 و نـشود  منـدفع  قـوت  و غلظ لذع سبب به و بچسبد امعا در كه لزج غليظ خام بلغمي خلط يا و نمايد مغص احداث
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 امعا در كه قرحه يا و ورم يا و نيايد تبحر و شود بند روده در كه يابس ثقل يا و با سحج  سوداوي خلط يا و آرد مغص

 مغـص  سـبب  گاهي كه گويد قرشي و مسهله ادويه شراب يا و شود مغص باعث ديدان يا و آرد مغص و گردد عارض

 و بـدن  اعـضاي  از عـضوي  در يـا  و بود بدن همه در يا شود حادث مغص نآ از كه اي  ماده يعني باشد بدن جميع در

 بـود  بحراني مغض گاهي و را مغض موجب ؟ را رياح او توليد سبب به يا كند پيدا مغص كه باشد غذا سبب به گاهي

 دفـع  و اسـهال  به هـر   بحارين ايام در بود جيد عالمت گاهي و اسهال باشد  به منذر آن و افتد بحران سبيل بر يعني

 در نـه  و نبـود  دمـاغ  در آفـت  و در آنجا عالمـت     شود و كم  سفيد حاره امراض در بول چون و مادة مرض را   طبيعت

فرمايد كه مغص     مي شيخعارض شود پس واجب است كه اسهال واقع شود و           ورم و در آنجا مغص       يا سدد احشا مثل 

د و عالجش عالج قولنج است مگر مغص صفراوي كه          شديد و خصوصاً آنچه با وي اسهال نبود و آن مشابه قولنج باش            

اگر معالجه اين بدان عالج كنند در آن خطر عظيم باشد بلكه مغصي كه با وي اسهال نبود هر گاه اشتداد كند خـود                        

قولنج يا ايالوس گردد و چون مغص به كزاز و فواق و ذهول عقل مؤدي گردد داللت بر موت كند و كذا قي زنجـاري                         

 در اين مرض خروج چيزي كه خارج شدني است متعسر نباشد به سـبب عـدم انـسداد و                    و بدانند كه  ل  و احتباس بو  

طريق تام به خالف قولنج و ايضاً مغص وجع اكال لذاع در امعا است و قولنج وجع ثقيل در آن و ايضاً در قولنج زحير                         

 گفتـه هـر كـه را شـدت درد           بقراطد و   تر و شديدتر از غيرخود بو      خفيف باشد و در مغصي كه باالي ناف باشد صعب         

شكم به هم رسد و دست و پاي او سرد گردد آن ردي است اگر گرد ناف بود و از مسهل زائل نشود منذر به استقساء                          

اوالً حال تشنگي و سوزش و گراني در شكم از مريض دريافت نمايند اگر اقرار بـه                 طريق تشخيص اقسام مغص     گردد  

ند و تقدم تناول ادوية حريفه و اغذية حاده نيز شاهد بود مغص حار ساذج باشد و اگر                تشنگي و سوزش و عدم ثقل ك      

با وجود شدت تشنگي و سوزش و گراني اندك نيز بيان كند و كرب و التهاب بود و براز زرد با سـوزش مقعـد آيـد و                            

ر با وجود تشنگي و     پيش از مغص اشياي گرم چون عسل و ثوم و فلفل و حرف خورده باشد مغص صفراوي باشد ديگ                  

سوزش و ثقل قراقر نيز بود بلغم در براز و قي بيرون آيد مغص از بلغم شور باشد و چون بلغم شور از سر نازل شود و                           

معذلك آفت در دماغ نيز بود و اگر مريض از تشنگي و سوزش و ثقل هر سه انكار كند و نفخ و قراقر و تمدد در شكم       
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تقدم تناول بقول و فواكه كثيرالرطوبت يا خام يا حبوب نافخه اغذية كثيرالكميـة و               و سكون درد به خروج ريح بود و         

الكيفية نيز بر آن گواهي دهد مغص ريحي باشد و اگر اقرار صرف گراني نمايد و آب از دهن بـسيار آيـد و بلغـم                           ردي

بلغـم خـام باشـد و اگـر بـا           لزج گاهي در براز برآيد و وجع در يك جا الزم باشد و جاي درد سرد بود مغص از خلط                     

وجود گراني و لزوم وجع به موضع واحد عالمات خلط سوداوي يافته شود مغص سوداوي باشد و اگر پـيش از مغـص                       

ادوية مسهله خورده باشد سببش همان باشد و اگر آثار احتباس ثفل يـا ورم امعـا كـه در قـولنج مـسطور گـردد يـا                            

با نشان ديدان كه در بحث آن بيايد يافته شود مغص ثفلي سـدي يـا                عالمات قرحه كه در سحج و قروح امعا گذشت          

 بدانكه مغص در قولنج و سحج و زحير الزم است پس اگر با اين امراض باشـد                  اكنونورمي يا قروحي يا ديداني باشد       

د و ايـضاً    عالجش عالج امراض مسطوره است و ايضاً آنچه از ثفل يابس يا ورم امعا بود عالج قولنج ثفلي و ورمي كنن                    

در ثفلي اگر ثفل محتبس در امعاي عليا باشد دواي مسهل بدهند مثل حب ايارج و حب بنفشه يا جـوارش تمـري و                       

اگر ثفل در امعاي سفلي باشد حقنة موافقه استعمال كنند و اگر به سبب قرحه باشد هر چه در عالج سحج و قـروح                        

هر چه در بحث ديدان بيايد اسـتعمال نماينـد و مغـص كـه               امعا گذشت به كار برند و آنچه به سبب كرم شكم باشد             

فرمايد كـه واجـب اسـت در هـر مغـص               مي شيخشود و    بدون اين اسباب باشد عالج اقسام آن در اين جا مسطور مي           

مادي كه مادة او را مدد باشد آنكه صاحب او قي كند بعده اسهال نمايد و حاصل اين فقره آن است كـه چـون بـراي                           

آن مغص حادث شود و مدد باشد مثل آنكه ماده صفرا از مراره انصباب نمايد يا بلغم از معده مندفع گردد                      كه از     ماده

در اين هنگام در تدبير او واجب است كه اوالً قي استعمال كنند و اين بهر قطع مدد است بهر آنكه حصول اين مـدد                         

و استفراغ ماده نمايد و در اين اخـتالف نيـست           از فوق بود و قي تحريك او به سوي خالف جهت كند با وجودي كه ا               

خواه مغص زير ناف باشد يا باالي آن زيرا كه غرض از قي اخراج نفس مادة محدث مغص بالفعل نيـست بلكـه قطـع                         

مدد از آن است و اما چون مادة مغص را مدد نباشد در آن قي نفع كند اگر مغص باالي ناف باشد چه اميد اندفاع آن                          

د و اما اگر چنين نباشد قي ضرر شديد نمايد و خصوصاً چون به ايـن مغـص خـوف انتقـال بـه سـوي                          ماده به قي بو   

ها و لهذا شيخ قيد ايـن         ايالوس باشد پس در مثل اين حالت واجب است مبادرت به سوي اسهال و خصوصاً به حقنه                
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  ه رعايت شرط كند مغص به اين طور نموده كه براي مادة او مدد باشد تا در آن خلط نكند به غير آنك

  عالج مغص ريحي

شيرة باديان شيرة زيرة سياه تخم كشوث در عرقيات برآورده گلقند در آن ماليده صاف نموده بنوشند و ديگـر بـزور                      

الغار و كـذا وجـع و عـود و     كاسر رياح مثل تخم كرفس و افيون و نانخواه و قردمانا و حب بلسان و تخم سداب و حب             

د و مركب استعمال كنند و مصطكي با گلقند نيز مفيد بود و كموني و فالسفه و آب باديان به           زراوند و قنطوريون مفر   

دستور و يا مشك يك دانگ سوده به گلقند سرشته شيرة باديان و شيرة زيره بدهند و از نخوداب غذا سازند و شـكم                        

جوزالقي و حلتيت از يك طرف پخته       را به روغن بابونه بمالند و به جاورس و نمك تكميد كنند و نان ماش به قدري                  

و طرف خام آن به روغن كنجد چرب كرده و بر شكم بستن اكثر انواع مغـص را مجـرب اسـت و تخـم تـرب دو درم                             

باريك كوفته با قدري عسل سرشته ليسيدن اكثر انواع مغص و اسهال را سودمند بود و اگر حاجت تنقيه شود بعد از                      

ا جهت تنقية بدن طرد رياح حب سكنجبين يا جـوارش شـهرياران دهنـد و بعـد                  نضج به مسهل حار تنقيه كنند و ي       

الغار و كموني با شيرة باديان نه ماشه و باديان خطائي چهار ماشه بريان و باديان رومي                  تنقيه بهر تعديل معجون حب    

 با نان خشكار تنـاول      پنج ماشه در گالب و عرق پودينه و هيل و نانخواه هر يك پنج توله بدهند و غذا شورباي طيور                   

 اگـر تولـد ريـاح از       ايضاًنمايند و به جاي آب و عرق باديان و ماءالعسل كه از عرق باديان ساخته باشند اكتفا ورزند و                    

الغار به كار برند و از آب سرد اشياي مولد ريح و مضعف معـده پرهيـز                  ضعف معده بود معجون كموني و معجون حب       

 مصالح گرم سازند و اين روغن در مغص بزرگان و صبيان براي اخراج ريح اثر تمـام                  كنند و غذا شورباي چرب مرغ با      

دارد و خردل سفيد جوزالطيب سوخته برگ خشك سرو نانخواه سـوخته بـرگ سـداب تخـم هليـون ابهـل انجـدان                        

 نمـوده و    كوفته در آب بجوشانند چون ربع بماند صاف        سوخته ماذريون مجوع يا آنچه ميسر آيد مساوي بگيرند و نيم          

برابر آن روغن كنجد آميخته باز هم بجوشانند تا آب بسوزد و قدري از اين روغن به شـكم و مقعـد بمالنـد كـه بـاد                            

بسيار دفع شود و چندانكه ضبط آن دشوار گردد و اين قرص كندر مغص ريحي را نافع بود كندر تخم شـبت باديـان      

آب قرص سازند شربتي مثقال ضماد آرد جو و زيـره و تخـم              هر يك پنج درم تخم كرفس سه درم نانخواه دو درم به             
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بيدانجير مجرب انطاكي است و كذا زنجبيل و شحم حنظل به عسل و اين معجون مغص بارد و قولنج و سائر اوجـاع                       

شكم را مجرب است تخم شبت و يا انيسون خولنجان هر كدام دو درم سداب خشك نمام هر كدام شـش درم عـود                         

الرشاد شيخ ارمني هر كدام سه درم كوفته بيخته بـه عمـل سرشـته دو     ندبيدستر اطريالل حبهندي پوست ترنج ج   

درم به آب گرم استعمال نمايند و اين معجون را به درد امعاي ريحي و سوء هضم مع لين طبع نفع كلي دارد سـاذج   

جان زرنب نارمـشك هـر      الطيب جوزبوا سعد كوفي خولن     هندي زرنباد پودينة خشك دانة هيل قرنفل مصطكي سنبل        

اآلس هر يك سه درم قند سه چند به دستور مرتب سازند خوراك دو مثقـال                  يك دو درم نانخواه يك درم كندر حب       

نويسد كه معالجه مغص ريحي اوالً به تدبير موافق اجتناب از چيزي كه مولد رياح باشـد و                    الرئيس مي  شيخاقوال اطبا   

قلت حركت بر طعام بايد كرد بعد از آن اگر ريح سـاكن الزم باشـد بايـد كـه                    تقليل غذا به قلت شرب آب بر طعام و          

معالجه امعا به حقنه كنند تا خلط مبخر از آن مستفرغ گردد و در آن حقنة پيه ماكيان و روغن گل و موم اسـتعمال              

بزور و كـذلك    نمايند يا به مشروب كنند اگر مغص باالي ناف باشـد بـه مثـل شـهرياران و تمـري و ايـارج در مـاءال                         

سفرجلي بعده مثل ترياق و سنجرينيا و مانند آن و مثل بزور محللة رياح بخورند و اين حقنه نـافع اسـت بـسفايج و                         

قنطوريون و زيره و شبت و سداب خشك و حلبه و تخم كرفس اجزا مساوي در آب خوب بجوشانند پس به قدر صد                       

يم درم يا كمتر يا بيشتر از اين به حسب حاجت حل كننـد و               درم از آن بگيرند و در آن سكنجبين و مقل هر واحد ن            

بر آن روغن ناردين ده درم يا روغن سداب و انجيل ده درم داخل كرده به عمل آرند و اين سفوف مفيد بگيرند زيـره                         

 الغار و سداب و نانخواه هر واحد نيم درم فانيذ سنجري پنج درم از آن سفوف سازند و اين يك شربت اسـت و                        و حب 

النفع است اينست كه كعب خنزير بسوزد   بگيرند قنطوريون غليظ مثقال به مطبوخ و از آنچه نزد مجربين عجيبايضاً

الغار خشك تنها دو ملعقمه بخورند و آنچه بهـر مغـص ريحـي و                و صاحب مغص ريحي از آن استفاف نمايد و يا حب          

واحد يك درم به آب گرم بخورند سحرگاه و وقت عشا           البان و حب بلسان هر       بلغمي هر دو نافع بود اين است كه حب        

از ضمادات مشتركه ميان آنها هر دو بندق بريان مع پوست آن است بدان جايگاه درد را ضـماد كننـد گـرم كـرده و                          

الغار كوفته در شراب يا آب سـداب         كذلك تكميدات به مثل شبت و سداب و مرزنجوش خشك و تضميد ناف به حب              
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ه شب خيلي سودمند است و غذا براي ريح و بلغمي از مثل شورباي تنها بر خروس پير كننـد                    سرشته و حفظ آن هم    

به شبت بسيار افاويه و ابازير خوشبو كرده و به دستور يا اختصار نمايند و نان از خمير نمكـين جيـدالخمير باشـد و                         

م كننـد و گوينـد كـه گوشـت          دار براي او بهترست و شراب كهنه رقيق بايد داد كه رياضت لطيف قبـل طعـا                 سبوس

 گويد كه بهر تحليل رياح هر صباح جالب از باديـان و انيـسون و   الياس ابنخارپشت بريان هر دو مغص را نافع است      

گرم بنوشند و غذا مزورة نخوداب به شيرة مغز قرطم  نانخواه و صعتر فارسي هر واحد سه درم با جلنجبين ده درم نيم

عرق باديان بخورند و يا كموني يك درم فرو برند و يا از ايـن سـفوف يـك مثقـال تنـاول                     و يا كمون به قدر مثقال با        

كنند سداب خشك فلفل سياه مساوي كوفته بيخته به آب گرم يا عسل بخورند و اگر با مغص اسـهال باشـد بگيرنـد                        

ده و فـرو برنـد و يـا         الرشاد تخم ريحان هر كدام سه درم و در سفال نوآب نارسيده بريان كره به گـالب تـر نمـو                     حب

سفوف مقلياثا يك مثقال به آب سرد بخورند و اگر قبض باشد اين سفوف دهند باديان تخم كرفس برگ سـداب هـر                       

واحد سه درم نانخواه صعتر هر واحد چهار درم شكر سرخ مثل نصف همه ادويـه كوفتـه بيختـه سـه درم بخورنـد و                          

شود ده درم با تخم رازيانه سـه درم          جبال فارس يافته مي   جالب از خشكنجبين كه آن عسل يابس است و خاص در            

 گوينـد كـه اگـر       يوسـف  و   اسمعيلخورند و شكم را به كمادات مسخنه تكميد كنند و فرو گرم كرده بر شكم بندند                 

سبب اين در ريح باشد تأمل كنند اگر در امعا خلط خام بود اول روده را از آن خلط پاك بايد كـرد و عالمـت بـودن                            

ه اين ريح آن است كه عالمات رياح گراني باشد و حب سكنجبين و ايارج فيقرا و مانند آن روده را از آن خلط                        خلط ب 

پاك كرده و بعد تنقية امعا جوارش فنداويقون كموني به كار برند تا خلط ريحـي تولـد نكنـد و اگـر باديـان و زيـره                            

اح بشكند و هر چه در عالج امراض معده از رياح مذكور      نانخواه در آب بجوشانند و آن آب با شراب ريحاني بخورند ري           

شد و هر چه در قولنج ريحي مسطور گردد همه در اين باب نافع است و اگر به سبب تولد رياح ضعف امعـا و ضـعف                           

الغـار و انيـسون و       الغار به كار برند و تخم سداب و زيرة سياه و نانخواه و حب              حرارت آن بود سنجرينيا و معجون حب      

م كرفس همه را كوفته با فانيذ بسرشند و هر صباح مقدار يك جزو بخورند و طعام نخوداب با روغن جو و زيـره و                         تخ

صعتر خورند و حنديقون و شراب كهنه سود دارد و حرارت غريزي را برافروزد و از پس طعام حركت نكننـد و تـا دو                         
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سرد بود و دماغ گرم باشد پس اين ادويه جـائز نبـود و   ا ه ساعت بر آن نگذرد آب نخورند و بسيار باشد كه مزاج روده    

عالج به اين حقنه بايد كرد بسفايج و قنطوريون دقيق و غيره كه در قول شيخ گذشت هر يك دو درم گرفتـه در آب        

 گويد كه تحليل رياح به جالبات از        خجنديآنها سكبينج و مقل هر واحد يك درم و غير آن حل كرده و حقنه كنند                 

كنند و غذا به لحوم طيـور فاضـله سـازند و در              و انيسون و نانخواه و سداب و صعتر كرده و يا با گلقند شكري               باديان  

آن سداب و زيره اندازند و تناول كنند مثل كموني و فالفلي يا ترياق اربعه يك مثقال هر چه از اين حاضر باشـد بـه                          

به حقنه كنند و شراب كهنه به قدر نيم من آن را نـافع              هاي مناس  عرق باديان و اگر طبيعت غيرعجيب باشد به حقنه        

 گويد كه تحليل رياح به جوارشات حاره كنند و استاد من رحمةاهللا تعالي امر به سفوف اصول و حاكمي و                     خضراست  

نمـود و از      خوردن گلقند كه در آن انيسون و مصطكي و عود سرشته باشند و شرب انيسون در آب سوده با شكر مـي                     

 گويد كـه تخـم كـرفس انيـسون          جامع صاحبفع است شرب شراب مسخن صعتر و زيره در آن پخته باشند             آنچه نا 

باديان نانخواه صعتر فارسي مساوي باريك كوفته بيخته دو درم به شراب كهنه ريحاني بدهند و اگـر بـا ايـن مغـص                        

الرشاد  ت معتدل باشد اين سفوف حبالرشاد بريان با قدري ميبه يا سفوف مقلياثا بدهند و اگر طبيع       اسهال باشد حب  

الغار يك درم باريك ساييده به قدر حاجت  بريان دو درم انيسون و تخم كرفس و نانخواه هر واحد يك و نيم درم حب         

به آب گرم بخورند و سنجرينيا نيم درم بدهند و اسهال طبيعت به ايارج فيقرا و تربد هر واحد يك درم بـه آب گـرم                          

 گفته كه چون ريح در غايت غلظ بـود ادويـة كبـار مثـل تريـاق و                   جالينوسته باشند بايد كرد     كه در آن انيسون پخ    

الرشاد و انيسون و قردمانا و تخم  مثروديطوس و سنجرينيا يا شراب ريحاني ممزوج به آب باديان يا ماءالعسل مع حب             

و چون طبيعت قبض گردد و مرض در        الغار بخايند و ثفل آن بر ناف ضماد كنند           كرفس و باديان سوده بخورند و حب      

  غليان باشد اسهال كنند يا به ادوية كاسر رياح حقنه سازند 

  عالج مغص صفراوي

هر چه در عالج زحير صفراوي گذشت به كار برند و بزور لعابيه بارده و غيـر بريـان مثـل اسـپغول و تخـم ريحـان و                             

نه لعاب ريشة خطمي در آب بـرآورده بـا يـك مثقـال              بارتنگ به روغن گل چرب كرده با گالب دهند و يا لعاب بهدا            
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روغن بادام بدهند و يا مغز خيارين و مغز تخم كدو با شكر دهند و هر محلل ذي لعاب مثل تخم مرو به شـربت ورد                          

مفيد بود و اين دوا خيلي نافع است اسپغول سه درم در گالب نه توله در آب انارين هفت توله روغن گـل نـه ماشـه                           

له دهند و ضماد در روغن گل ساييده ضماد كردن و شربت ورد مكرر نوشيدن مفيد اسـت و ايـن بنـادق                نبات سه تو  

نيز مسكن وجع مغص و قولنج صفراوي است تخم كاهو مقشر تخم خرفـه افيـون مـساوي كوفتـه بيختـه بـه لعـاب                          

 اگر مغص بـا لهيـب باشـد         اسپغول سرشته بندقه سازند و در ديگي به وزن دو دانگ به قدر احتياج استعمال كنند و                

ريشه خطمي جوشانيده و صاف نموده شيرة خيارين شربت انار شيرين داخل كرده دهند و غذا شله باز شـيرة تخـم                      

كاسني شش ماشه شيرة باديان لعاب ريشه خطمي هر يك چهار ماشه نبات يك توله گالب چهار تولـه بدهنـد بعـد                       

 پخته شيرة تخم خرفه شش ماشه لعاب خطمي چهار ماشه شربت            بارتنگ دانه هيل هر يك چهار ماشه سوده به آب         

انار دو توله تخم ريحان چهار ماشه صمغ عربي سوده دو ماشه پاشيده بخورند و اگر مغص كهنه با درد معده و پيچ و                        

 عرق آن بسيار باشد لعاب ريشه خطمي شربت انار تخم ريحان پاشيده دهند و باز شيرة تخم خرفه چهار ماشه گالب                    

چهار توله افزايند و اگر تدابير مذكوره كفايت نكند تنقية صفرا به مثـل خيارشـنبر و شيرخـشت و ماننـد آن در آب                         

الثعلب حل كرده بايد كرد و اين مطبوخ مسهل مجرب انطاكي نيز مغـص صـفراوي و قـولنج را زائـل                        كاسني و عنب  

نفشه سپستان جو مقشر هـر كـدام هـشت درم           سازد سناي مكي انيسون تربد سفيد هر كدام ده درم گل سرخ گل ب             

همه را در چهارصد درم آب بجوشانند تا ربع بماند صاف نموده از تخم مرو و تخم حلبه و اسپغول هر كدام پـنج درم                  

در آب مذكور جالب كشيده و صاف كرده مغز فلوس ده درم شكر به قدر احتيـاج ماليـده صـاف كـرده روغـن بـادام               

فرمايد كه در مغص صفراوي بايد كه نگاه كنند اگر در آن جا قـوت                شيخ مي اقوال حكما   د  شيرين اضافه ساخته بدهن   

قوي و ماده بسيار باشد استفراغ آن نمايند به مثل طبيخ هليله يا مثل آب انارين و اندك سقمونيا يا به غير سقمونيا                       

بـه  انند آن بعده تعديل مـاده كننـد         بلكه تنها و تابع آب گرم كنند و به مثل تمرهندي و خيارشنبر و شيرخشت و م                

الثعلـب و   مثل بزرقطونا به روغن گل و آب انار يا عصارة خيار به روغن گل و تضميد شكم به اضمدة بارده و آب عنب                      

شكوفة انگور سازند و بايد كه به ايـن نيـز مثـل افـسنتين مخلـوط كننـد و غـذا عدسـيه و سـماقيه و اسـفاناخيه و                               
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 دهند و واجب است كه از خلطي كه در اين واقع شود يعني گمان كنند كه اين قولنج اسـت                     انبرباريسيه و مانند آن     

و معالجه به عالج آن كنند و مريض هالك گردد احتراز نمايند با وجود آنكه من عنقريب عود كنم بـه تعريـف تمـام                         

 تمام قول در اين آن جا چيزي كه بدان معالجة اين قسم مغص نمايند چون در اصناف قولنج صفراوي كالم كنم پس     

 گويد كه هر صبح جالب از اسپغول و بارتنگ و تخم ريحان و شيرة خرفه و شـيرة مغـز تخـم                       محمودمالحظه كنند   

هندوانه هر واحد دو درم با شكر سفيد دو درم بنوشند و يا تخم ريحان و اسپغول و بارتنگ هر واحـد سـه درم مغـز                           

درم طباشير سفيد گل ارمني هر واحد نيم درم همه را سواي تخم ريحـان               تخم كدو و مغز تخم خيارين هر واحد ده          

و اسپغول بكوبند و بپزند و همه را به روغن گل يا به روغن بادام شيرين لت كرده چهار مثقال از آن  بخورنـد و غـذا                            

 نوشـيدن شـراب     گرم تقطيـر كننـد و از       مزورة ماش و شيرة مغز بادام و كدو و رطب دهند و بر شكم روغن بادام نيم                

 گويند كه اگر سبب خلط حاد و صفراوي بود امعا را از مادة صـفرا پـاك كننـد بـه فلـوس                        ايالقي و   سيدحذر نمايند   

لثعلب يا در آب آلو حل كرده باشند و يا دانگي سقمونيا در آب آلو يا در جالب حل كـرده             ا  خيارشنبر كه در آب عنب    

رشنبر و شيرخشت دهند صواب باشد و بعد تنقيه اسپغول به روغن گل             بدهند و اگر طبيخ بنفشه و تمرهندي با خيا        

چرب كرده با جالب سرد بخورند و اگر طبخ قبض باشد آب انار شيرين با شكر و روغن بادام سوده و غذا زيربـاج بـه                          

شربت شكر شيرين كرده و طفشيل به شكر شيرين كرده و چقندر در آن پخته و مزورة نيشوق و مانند آن بخورند و                       

 گويد كه اگر مغص     سعيدآلو صباح بنوشند و اگر شكم نرم بود شربت انار و شربت غوره و شربت ريباس صواب باشد                   

حادث از خلط حاد باشد عالجش به شرب مبردات كنند مثل ماءالشعير كه در طبيخ آن  اناردانـه انداختـه باشـند و                        

فه شيرة زرشك سكبينج سفرجلي و طباشير گـل ارمنـي           بعد از آن رب به ساده به آب سرد بنوشند و شيرة تخم خر             

استعمال كنند و سفرجل امتصاص نمايند و ماءالشعير مبرد به طباشير بنوشند و غذا مزورة سماق يا چـوزة مـرغ بـه        

نويسد كه سفوف بزرقطونا و تخم خرفه و تخم ريحان و مغـز تخـم خيـار و مغـز                      مي جامع مصنفآب اناردانه خورند    

احد يك جزو طباشير تخم بارتنگ هر واحد نيم جزو سواي بزور باريك سائيده به روغن گل لت كرده                   تخم كدو هر و   

 گويد كه تخم ريحان استفاف نمايند و        خضردو درم به شربت ريباس و آبي كه در آن  زرشك تر كرده باشند بخورند                 
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ت انـارين و نقـوع زرشـك يـا شـربت      اگر اسهال مراري با وي يار گردد و شيرة تخم خرفه با شـربت نيلـوفر يـا شـرب                  

الثعلـب بـر دل      الحمل كه در آن قرص طباشير حماضي سرشته باشند بايد داد و به صندل و گالب و آب عنـب                    لسان

  ضماد كنند

  عالج مغص حار ساذج

در مغص كه از حرارت ساده باشد بهر تبديل مزاج هر چه مبرد و مطفي باشد و در صفراوي گذشت استعمال نمايند                      

ب انار ميخوش مع اسپغول و دو درم مضروب در گالب و روغن گل و ماننـد آن  دهنـد و صـرف آب انـارين سـه                             و آ 

اوقيه و شكر سفيد ده درم و يا لعاب بهدانه و لعاب بزرقطونا ده درم بر برف سرد كرده نيز مفيد است و كذلك شـيرة         

 ده درم و غذا مزورة ماش به شـيرة مغـز بـادام يـا     تخم خرفه سه اوقيه با طباشير نيم درم و شكر سفيد يا شربت انار         

مزورات ترش مثل زرشكيه و رمانيه دهند بالجمله در اين نوع تبديل مزاج به آب فواكه و لعابات بارد و شـرابة بـاردة                        

  الحالوت كفايت كند قليل

  عالج مغص بلغمي

 و تنقية آن خلط كنند و روغن گـل حـوالي            اگر از بلغم شور باشد به عالج زحير بلغمي كه از بلغم شور باشد پردازند              

ناف بماند و چون با تب و نزله و نفخ بود ريشه خطمي زيرة سفيد تخم خيارين كوفته جوشانيده شربت بنفشه داخل                      

كرده اسپغول پاشيده دهند و ريشة خطمي چار ماشه بهدانه سه ماشه جوشانيده شيرة خيـارين چهـار ماشـه شـيرة                      

خم نه ماشه داخل كرده نوشيدن نيز مفيد بود و چون با نرمي طبع باشد بارتنگ دانة هيل                  زيرة سفيد سه ماشه چارت    

سوده به آب پخته لعاب ريشة خطمي شيرة زيرة سفيد شربت انار شيرين تخم ريحان داخل كرده بنوشند باز شـيرة                     

و حبوب مـسهله كننـد و ايـضاً         آلس شيرة زيرة كرماني افزايند و اگر از بلغم خام لزج باشد تنقيه به مسهل حار                 ا  حب

استفراغ آن  به قي نمايند اگر خلط در امعاي عليا بود به مثل طبيخ شبت و عسل و مثل آن  كه مقئي بلغم باشـد و                            

تنها اگر در سفلي باشد و بعد از تنقيه جوارشات حاره مثل كموني و فالفلي و جوارش مـصطكي مركـب و ماننـد آن                          

واه و قرنفل بهر تحليل مابقي و تبديل مزاج و تقويت هضم دهنـد و حـب نارمـشك                   كه در ريحي گذشت با عرق نانخ      
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مجرب است و اين حب در مغص بلغمي و ريحي سود دارد نانخواه يك درم حـب بلـسان سـه درم هـر دو را باريـك                            

 بـارده طـب     سائيده نيم درم صبح و نيم درم شام به آب گرم يا عرق باديان گرم بخورند و ماءالعسل بنوشند و اشياي                    

خوردن وج و كذا لعق جندبيدستر ثمن درم به عسل و كذا شرب عصارة كرفس رومـي                 ذكر ادوية مفرده    ترك نمايند   

و اكل بقلة آن  و كذا خوردن عودالفجور هر واحد در مغص بارد مجرب سويدي است و شرب نانخواه و يا مر به عسل                         

ن يك نيم اوقيه يا سداب خشك و شبت خـشك سـوده بـه عـسل                 يا ماميران يا ايرسا مثقال به آب باديان يا روغن آ          

آميخته يا تخم كشوث به شراب كهنه يا كمافيطوس يا طبيخ مثل و بيخ آن يا طبيخ مو يا جرم آن يا مرزنجوش يـا                         

قفراليهود دو درم يا زوفرا كه آن ضراء است يا قنطوريون غليظ يا كاشم يا فلفل مخلوط برگ غـار يـا آب فـوتنج يـا                           

تنها يا با مثل آن سداب مطبوخ يا تخم آن تنها يا طبيخ ابهل يا جرم آن يا طبيخ باديان يا جـرم آن يـا تخـم                            شبت  

نعنع بري به شراب يا بيخ فاوانيا به شراب يا سكنجبين يا افسنتين تنها يا به مثل او سـنبل يـا حـب بلـسان بـه آب            

ف يا ريوند چيني دو درم يا راوند شامي سـه درم            طبيخ كمون يا برگ سداب بستاني خشك سوده يا روغن آن يا حر            

يا جدوار يا قردمانا يا كاكنج دو مثقال يا تخم جرجير يا پوست شجر بنادق از هژده قيراط يا يك نيم درم به عسل يا                         

دوقو با طبيخ خرنوب قبطي يا طبيخ برگ طرفا يا حلتيت يا عصارة قثاي بـري يـا تخـم سـياليوس يـا طبـيخ بـرگ                 

صفر دو درم به عسل يا خولنجان يا اطريالل يا بادام تلخ يا روغن آن يا طبيخ پوست زرد نارنج يا اسارون                      خرنوب يا ع  

يا فطراساليون يا برگ ترنجان به نطرون يا فادزهر حيواني نيم درم يا روغن اجـر سـه درم يـا غـاريقون سـه درم يـا                            

او يا پوست زرد ليمو خشك كرده سـوده بـه زيـت             انيسون در شراب ريحاني يا طبيخ ينبوت يا پوست ترنج يا روغن             

لعق كردن و شرب و ضماد وج يا خام يا فلفل سياه يا جاوشير يا تخم بيدانجير يا صنوبر صغير يا قنطوريون دقيق يـا               

بلوط تـازه    الغار يا مصطكي يا عرعر يا قلب جوز بريان و اكل عنصل بريان مطبوخ به عسل يا به بقلة فوتنج يا شاه                      حب

بقلة جرجير يا شفانين يا بيضة كبك در سركه جوشانيده يا پسته مع پوست داخلـي آن و ضـماد آرد جـو و زيـره                          يا  

گرم يا جـوز مـع پوسـت نيـك       خوب پخته يا فوتنج سوده يا سبوس گندم تنها پخته يا در شراب يك ساله پخته نيم                

حقنة زيت و كمـون كوفتـه پختـه يـا شـبت و      سائيده يا آرد جو و مثل او حلبه پخته يا جندبيدستر به زيت كهنه و      
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سداب پخته يا انجير در شراب يك ساله خوشبو پخته يا روغن حلبه يا طبيخ آن يا نطـرون مخلـوط بـه زيـره و آب                           

شبت و يا آب سداب يا بول انسان تنها و تكميد جاورس بريان گرم و تعليق الماس هـر واحـد مـسكن مغـص اسـت                           

عالج مغص حادث از بلغم لزج قريب از عالج ريحي است مگر آنكه عنايت بايد كه به                 فرمايد كه    شيخ مي  حذاق اقوال

تنقيه بيشتر باشد يا از زير يا از باال و آنچه آن را نفع كند و اگر اسهال نبود سفوف حماما است و خـوردن حـرف بـا                             

هـاي   سـتفراغ او كننـد بـه حقنـه        مويز و اقراص افاويه آن را نافع است و اما در مغص كائن از بلغم شور مبادرت بـه ا                   

تربدي و بسفايجي كه در آن  قدري تعديل به مثل سپستان و بنفشه با شكر و ايضاً به مثل ايارج فيقرا يـا سـفرجلي                          

استفراغ نمايند بعد از آن اغذيه جيدالكيموس چرب به دسومت جيد مثل دسومت كـائن از لحـوم حمـالن رضـيع و                       

ند و تقليل غذا با وجود تجويد او نمايند و شراب رقيق اندك بنوشند و از آنچه در                  ماكيان و بچة آن فربه استعمال كن      

الغار و برگ غـار و زراونـد و قنطوريـون و             الرشاد و انيسون و وج و حب       مغص بارد نفع است نوشيدن ماءالعسل با حب       

هاي  امعا است به حقنه    گويد كه عالج مغص از خلط بورقي تنقية          صغير حاوي مصنفعود بلسان مفرد و مركب است       

منقي امعا و از شرب آب منع كنند و هر صبح جالب از سناي مكي پـنج درم و شـكر سـرخ دو درم بنوشـند و غـذا                              

مزورة نخوداب و اسهال طبيعت به اين مطبوخ كننـد سـناي مكـي پـنج درم بنفـشه مـشك باديـان تخـم كاسـني                           

 عناب سپستان هر واحد ده عدد همه را در سه رطـل آب              الثعلب هر واحد سه درم تربد خراشيده كوفته دو درم          عنب

بجوشانند تا به يك رطل آيد صاف نموده مغز خيارشنبر پانزده درم ترنجبين ده درم يـا شـكر سـرخ ده درم ماليـده                         

صاف كرده سحرگاه بنوشند و در نسخة ديگر بسفايج سه درم و روغن بادام نيز داخل است و گفته كه اگـر خواهنـد                        

خ حقنه كنند و عالج مغص از خلط لزج غليظ زجاجي تنقية معده و امعا از فـوق بـه قـي و از اسـفل بـه                            بدين مطبو 

السوس خراشيدة نيم كوفته هر واحد سه درم با گلقند عسلي            هاي حاره كنند و هر صبح جالب از باديان و اصل           حقنه

ندكي زعفران و صعتر فارسـي خورنـد و بـه           ده درم بنوشند و غذا نخوداب با شيرة خرفه قرطم و دارچيني و فلفل و ا               

آب گرم كه در آن شبت و تخم ترب جوشانيده باشند و آب برگ ترب و آب بيخ او مع كنكرزد يا نمك و عـسل قـي                            

هاي حادة مذكوره در باب قولنج حقنه كنند و چون امعا و معده از اثفـال و فـضول پـاك گـردد هـر                          كنند و به حقنه   
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طكي يا عنبر هر چه از اين باشد يك مثقال تناول كنند يا از كموني يك مثقال و غـذا                    صبح جوارش كندر يا عود مص     

 گويند كه اگر سبب خلط غليظ و بلغـم          جرجاني و   ايالقياي متوبلة مبرزه خورند و بالمره آب سرد ترك كنند           ه  قليه

 آن پخته باشند و در حقنـه كـه در   لزج بود امعا را از آن پاك كنند به ايارج فيقرا در آب گرم كه انيسون و باديان در          

ريحي مذكور شد ده درم آبكامه و يك درم بورق زياده كرده به كار برند پس معجون فالفلـي و سـنجرينيا اسـتعمال                        

نمايند و اين حب افاويه در اين باب سـودمند بـود مـصطكي و زنجبيـل و قرنفـل و دارچينـي و فلفـل و دارفلفـل و                              

ها به قدر نخـود سـازند يـك حـب يـك              گيرند و سقمونيا ده درم شكر ده درم حب        نارمشك مساوي از همه دو درم ب      

مجلس اجابت كند تا دو حب بر سيري و گرسنگي هر وقت كه خواهند طبع فرود آيد به كار برنـد كـه طعـام هـضم                  

 فلفل  كند و آروغ آرد و رياح را بشكند و اشتهاي طعام ظاهر شود و غذاي شورباي خروس پير و شورباي گنجشك با                     

و قرنفل و زيره و دارچيني سازند و خارپشت بريان كرده سود دارد و در شكم بادي و بلغمي را و حب بلـسان دو درم                

بكوبند و يا نانخواه يك نيم درم آميخته به آب گرم بخورند گرم بخورند و اگر رطوبـت شـور باشـد بـه حقنـه كـه از                             

اشند استفراغ كنند و به ايارج فيقـرا و بـه آب انـار تـرش شـيرين      بسفايج و تربد و سپستان و بنفشه و باديان پخته ب 

 گويد كه اگر سبب مغـص       ترويج صاحبمركب بپزند و شيرخشت و طعام شورباي مرغ فربه و گوشت برة فربه دهند               

خلط بورقي مالح باشد عالجش نوشيدن جالبات از باديان و حـرف مـع شـكر طبـرزد و تـرك آب و تنقيـة امعـا بـه                             

لينه است و اين حقنه نافع اين نوع است سناي مكي بسفايج هر يك سه درم تربد سـفيد سـبوس گنـدم                       هاي   حقنه

جفنه سپستان پانزده عدد شكر سرخ ده درم به رسم معهود و مرتب سازند و بدان حقنـه كننـد و غـذا نخـوداب بـه                           

م تربد سـفيد خراشـيده درم       لحوم چوزة مر مطبوخ نيز نافع است سناي مكي پنج درم بنفشه بسفايج هر يك سه در                

باديان ده درم تخم كاسني دو درم ترنجبين پانزده درم فلوس خيارشنبر ده درم روغن بادام مثقال به دستور معهـود                     

و مرتب ساخته صباح بنوشند و اگر از خلط غليظ لزج زجاجي باشد بعد تنقية آن از معاجين مثل كمـوني و فالفلـي                  

 گويد كه اگر مغـص حـادث        هبةاهللا ابنه لحوم بچة ماكيان و دراج با مصلح گرم سازند           يا ترياق اربعه بخورند و غذا ب      
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از خلط بلغمي لزج باشد عالجش به نوشيدن شراب مسخن بـر نهـار و خـوردن جلنجبـين و شـرب آبـي كـه در آن                             

دي يا سنجرينيا مصطكي و عود جوشانيده باشند بايد كرد و اگر مريض صالح نيابد بايد كه اندك ترياق يا معجون كن

هاي حاده حقنـه     دهند و آبي كه در آن انيسون و صعتر و زيره پخته باشند بنوشانند و امر به حركت كنند و به حقنه                     

سازند و بعد صالح به مزورة زيرباج قنابر يا گوشت بريان به ابازير دهند و شراب كهنه صرف بنوشند و به حسب مزاج                       

 كه اگر يك مثقال ايارج به عسل سرشته به آبـي            و گويند  زياده و كم نمايند      و زمان و قوت مرض و ضعف آن در اين         

كه در آن انيسون و نانخواه و قردمانا جوشانيده باشند بخورند و تكثير اين نمايند تا آنكـه نقـاي تـام حاصـل شـود و             

سير بريان به زيـت يـا        خوردن   جالينوسبعده مواظبت بر حسب افاويه كنند و به دواي ديگر احتياج نيفتد و به قول                

  به روغن زرد نافع است و تأخير گرسنگي دو يا سه روز يا آنچه ممكن باشد در اكثر انواع او خاصيت عجيب دارد

  عالج مغص سوداوي

ها نمايند و بعده آنچه در عالج مغص صفراوي مسطور شـد و هـر                 تنقيه خلط موذي از فوق به قي و از تحت به حقنه           

  سوداوي گذشت به كار برندچه در عالج وجع معدة 

  عالج مغص از مسهل

گرم جرعه جرعه بنوشند و مصطكي يك توله به گالب بـه جـوش داده تـا                   بهر مدد دواي مسهل آب گرم و گالب نيم        

نيمه بماند به قند سه توله شيرين ساخته نيز مفيد بود پس اگر دوا به اسهال برنيايـد و درد در معـده و امعـا شـدت         

يند و اگر با وجود آمدن اسهال به سبب مدت درد او باقي بود لعـاب اسـپغول و ريـشه خطمـي و                        كند پس حقنه نما   

بهدانه و مانند آن تنها يا با روغن بادام يا روغن گل بدهند و يا سفوف مقلياثاي بارد به گالب بدهنـد و كـذا سـفوف                           

ك هفت توله شربت بنفـشه چهـار   طين و يا لعاب بهدانه و ريشه خطمي هر يك سه ماشه در گالب و بيدمشك هر ي         

توله تخم ريحان اسپغول هفت ماشه به روغن گل چرب نموده به كار برد و روغن گل زير ناف و بر مقعد بمالند و اگر               

  دواي مسهل هيچ عمل نكند و درد شدت نمايد و غشي و كرب شديد عارض شود در اين صورت فصد باسليق كنند

  عالج مغص اطفال
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كنـد و ايـن بيـشتر    پيچـد و گريـه مـي   ه و پيچش ناف با قبض شكم عارض شود و خـود را مـي     چون طفل را در رود    

كودكان شيرخواره را افتد به سبب ضعف معده و كثرت نوشانيدن شير و يا آمله شير نفاخ باشد كه ريـح از آن تولـد                         

نـة گـاؤ انداختـه بـر شـكم          كند و تمدد در فضاي امعا پيدا نمايد بايد كه روغن زيت و آب گرم و اندك نمـك در مثا                    

كند و پشك گوسفند سائيده گـرم كـرده در پارچـه بـسته              گرم نيز نفع مي     تكميد كنند و تكميد از شير گاؤ تازة نيم        

كنـد و   تكميد كردن نيز نافع بود و چون اعصاب پشت طفل را به روغن گل و مانند آن بمالند تسكين درد شكم مـي                      

ر از آن استعمال بايد كرد و گويند كه نانخواه سائيده به سفيدي تخـم مـرغ   تآنچه در عالج مغص بزرگان گفته سبك   

سرشته بر شكم طال كردن نافع است و باديان كوفته بيخته و وج تركي سائيده در شير آميختـه بدهنـد و انيـسون و                         

ده و سـه    مصطكي كوفته همين اثر دارد و سودمندترين تدابير آن است كه مرضعه شكم طفل را از نـاف تـا سـر معـ                       

نوبت به زبان خود بليسد بعد هر عمل آب دهان بيرون اندازد و عنبر اشهب با گالب يا روغن گل يا زيت حل كرده و                         

الفور تسكين بيارد و روغني كه در عالج مغص ريحي مسطور شد در             به شكم ماليدن و قدري عنبر تنها خورانيدن في        

حلل مثل روغن بابونه و سوسن و خورانيدن مـصطكي و كنـدر بـه               اخراج ريح اثر تمام دارد و طال به روغن مسخن م          

شير مرضعه با اندك حلتيت در شير دايه نيز نافع است و ماليدن باديان نرم سوده گرم نموده و يـا جـو سـوده گـرم                           

كرده خشك يا به آب سوده گرم نموده و ماليدن مصطكي به دستور يا روغن آن مفيد بود و اگر مغص يا قبض باشد                        

اين تدابير فائده نبخشد به شيافات مناسبه كه در اعتقال بطن مسطور گردد و طبـع را بگـشايند و اگـر درد قـوي                         و  

عديل است و مخرج رياح نيـز و گـاه            باشد اندك افيون را در روغن آميخته در مقعد او بمالند كه در تسكين وجع بي               

م پيدا شود و ادوية مذكوره فائده نكند در اين صورت باشد كه سبب مغص در اطفال حرارت بود يا ريح كه از مادة گر     

پارچه را به آب سرد تر كرده بر شكم نهند و يا صندل سفيد به گالب سائيده طال نمايند و اسـپغول بـه روغـن گـل                            

ماليده در آب سرد بخورانند و در ازالة حرارت طفل و مرضعة او به تدابير الئقه بكوشند و آن جا كه مغـص بـا لينـت                           

  د تدبيري كه در اسهال گذشت به عمل آرندباش

  نفخ و قراقر و خروج ريح بال اراده
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شود و  بدانكه نفخ يعني دم شدن شكم و قراقر يعني آواز حادث از رياح متحرك در جوف امعا از كثرت رياح پيدا مي                     

نكه اغذيـه نفاخـه      در اغذيه باشد مثل آ     آنكه يكيسبب كثرت رياح سوء هضم است و اسباب سوء هضم دو گونه بود              

 در اعضا بود    آنكه دومچون لوبيا يا غذاي كثيرالكيفية عاصية ثقليه بر قوت هاضمه چون گوشت جموس خورده شود                

و اين اكثر سبب برودت ضعف باشد و يا به سبب سقوط قوت چنانچه در آخر سل افتد و اكثر نفخ و قراقر يـا نرمـي                           

ر كه در امعاي عالية دقيقه باشـد آواز او تيزتـر بـود و آنچـه در غـالظ      طبيعت و هيجان حاجت براز بود و بيشتر قراق       

تر بود و چون رطوبت بدان آميزد و يا بقبقله باشد و گاهيقراقر عالمت بحران اسهالي بود و گاهي                   باشد صوت او ثقيل   

و گـاهي از ضـعف      شـود   به مشاركت طحال باشد و مراقيان را به سبب سده اكثر افتد بهر آنكه امعاي ايشان سرد مي                 

جگر و معده بود و اما خروج ريح به غيراراده و گاه به سبب استرخاي روده مستقيم باشد و گاهي به سبب استرخاي                       

معاي صائم بود و فرق ميان اين هر دو از قلت حس مقعد يا از خروج آن در اسـترخاي معـاي مـستقيم تـوان گـردد        

حال تناول و اقسام اغذيه و مقدار آن از مريض پرسند و اگر خـوردن                اسباب نفخ و قراقر بايد كه اوالً         تشخيص طريق

الهضم يا غذاي كثيرالمقدار بيان كند نفخ و قراقر غذايي باشد و اگر غذا در كيفيت و  الكيفية ثقيل اغذية نفاخه يا ردي

خ و قراقر از بـرودت و  كميت صالح خورده باشد نفخ و قراقر اعضائي نباشد بعده اگر قوت و اعضاي ديگر سالم باشد نف        

ضعف امعا بود و اگر قوت ساقط باشد سببش سقوط قوت بود و اگر خللي در طحال يا مراق يا جگر يا معـده معلـوم                          

شود سببش همان باشد و اگر روز بحران در مبادي اسهال بحراني عارض شود سببش بحران باشـد عـالج در نفـخ و                        

مايند و گلقند و گالب و شيرة باديان و شيرة تخم كشوث و كذا مطبوخ               قراقر غذاي تجويد غذاي معتاد و تقليل آن ن        

زيره و باديان و نانخواه و گلقند نافع است و در ضعف امعائي نيز تقليل طعام كنند و جهـت تقويـت و تـسخين امعـا                           

آنچـه از   جوارش كموني و غير آن خورند و هر چه در عالج نفخ و قراقر معده مسطور شد حسب سبب به كار برنـد و                         

مشاركت طحال يا مراق يا جگر يا معده عارض شود و عالج اعضاي مذكوره نمايند و بحراني به زوال اسـهال بحرانـي                       

فرمايد كه در نفخ و قراقر تدبير به اجتناب اغذية نافخه و             مي شيخزائل شود و آنچه از سقوط قوت باشد العالج است           

اي كه  بدانچه در عالج ضعف هضم معلوم شده و تحليل رياح به ادويه           كثيرالمقدار و بصير بر گرسنگي و تقويت هضم         
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فالفلي و  ايضاً  در عالج قولنج ريحي مذكور گردد بايد كرد و بهترين ادويه در اين مرض در اكثر اوقات كموني است و                     

ر واحـد يـك جـزو       بگيرند زيره و نانخواه و كاشم و كرويا ه         وج مربي و اگر به اسهال بود جوارش خوزي دهند و ايضاً           

انيسون دو جزو و فانيذ سنجري دوچند ادويه به قدر پنج درم استفاف نمايند و معالجة خروج ريـح بـه غيـراراده بـه                         

عالج استرخاي مقعد كنند و اگر از استرخاي روده مستقيم باشد و به تناول ترياق و روغن كلكالنج و تمـريخ بـاالي                       

 گويد كه عالج قراقر تقليل غذا است و تنـاول           محمودبب روده صائم باشد     ناف به روغن قسط و مانند دهند اگر به س         

كموني و نانخواه و مانند آن و اجتناب از اغذية نافخه مثل باقال و نخود و لوبيا و انگور و خربزه و خيارين و بقول بارده 

 نـافع ايـن مـرض اسـت         استعمال رياضت كثير و ماليدن معده و دست و پا و استحمام و يا اين سـفوف بخورنـد كـه                    

الرشاد و نانخواه تخم كرفس باديان پودينة كوهي نمام انيسون هر واحد سه درم شكر سـرخ بيـست درم كوفتـه                        حب

 گويند كه قراقر و نفخ گاهي به سبب كثرت حرارت معده و امعا نيز عـارض                 بعضيبيخته هر صبح پنج درم بخورند و        

الهضم و در صورت حرارت مائل        غذية غليظ و تناول اغذية لطيفة سريع       عالج امراض مذكوره به ترك ا      بالجملةشود و   

به برودت و در صورت برودت مائل به حرارت و تقويت معده و امعا و تناول جوارش عود و سفرجلي بارد و معجـون و                         

ن دو نـوع    نانخواه بايد كرد قولنج و آن دردي است شديد كه رودة قولون را عارض شود و مانع خروج بـراز گـردد و آ                       

است حقيقي و مجازي و قولنج حقيقي آن است كه سببش در امعاي سفلي خصوص در قولـون باشـد و از ايـن جـا                          

اند و گويند كه اصل او قولون رنج است يعني مـرض قولـون بعـده بـه                  است كه نام قولنج از اسم قولون اشتقاق كرده        

ولون به سبب بـرودت و كثافـت و كثـرت پـيچ آن              حذف و تصغير قولنج شد بالجملة آن  وجع تمددي است كه در ق             

بيشتر افتد و به سبب برودت آن پيه بر آن بسيار بود و قولنج اگر در امعاي عليا افتد اسـم مخـصوص آن بـه حـسب         

تعارف صحيح به زبان يوناني ايالوس است ليكن گاهي در بعض جاها مجاز ايالوس را نيز قولنج نامند به سبب شدت                     

 آن  كه خاص در قولون افتد كـه          نوع اول ض شكم و درد امعا و اسباب قولنج حقيقي دو نوع است             مشابهت آن در قب   

 سوءمزاج ساذج حار يا بارد يا يابس امعا و حار به تجفيـف              قسم اول آن را قولنج ذاتي نيز گويند و آن سه قسم است            
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لنج آرد اما حرارت بالذات و به تفريـق         آن ثفل را و بنابر شدت متوجه كردن و دفع نمودن آن غذا را به سوي جگر قو                 

اتصال چندان الم نيارد كه به حدي رسد كه آن را قولنج نامند و بهر آنكه جوهر امعا و خصوصاً قولون بارد است پس                        

آن را به حرارت الم شديد حتي كه آن را قولنج گويند عارض نشود و سـوءمزاج بـارد بـه تمجيـد آن يـا بـه حـدوث                 

 سوءمزاج مختلف مولم و موذي بود قولنج احداث نمايد و بيشتر ايـن در بـالد بـارد و هنگـام                      سوءمزاج موذي كه هر   

هاي شكم كند پس سخونت او چون منتقل گردد           وزيدن باد شمال باشد و برودت گاهي اين فعل از جهت سدة عضله            

ن را به سـوي بـاال دفـع         و ثفل را خشك كند و يا از جهت سدة عضالت مقعد كند پس اثفال را و آنچه با وي است آ                     

كند و سوءمزاج يابس به سبب عدم چيزي كه ازالق ثفل كند و وجود چيزي كه آن را خشك كند و نشف آن نمايـد                         

محدث قولنج گردد و اما سوءمزاج رطب ساذج بالذات سبب قولنج نشود مگر آنكه از آن عارضي كه به سـبب قـولنج                       

 سوءمزاج مادي و آن يا مادة حار بود كه التهـاب و لـذع               قسم دوم ي  شود عارض گردد و بارد شديد باشد يا رطب ماد         

تفرق اتصال آرد و از حد مغص به حد قولنج تجاوز كند و يا سوءمزاج بارد مادي باشد كه به سبب سوءمزاج مختلـف                        

اعت به ساعت   بارد درد آرد و يا تفرق اتصال در ممر او پيدا كند و گاهي بارد به سبب آنكه ريح از آن در جرم امعا س                        

تولد كند و آن در طبقات امعا نفوذ نمايد قولنج پيدا كند و گاهي خلط فاعل اين وجع به سبب عاديـت سـودا مـولم                          

ها و هنگام خوردن طعام بود و گاهي قي چيزي ترش سوداوي آن را ساكن كنـد و اگـر             باشد و گاه عروض او به نوبت      

بود به سبب شدت برودت اعضا و سوء هضم و اغذيه و فواكه و بقول               چه مثل اين قي در مثل اين درد در اكثر بلغمي            

 سبب قولنج خاص سده است كه براز و اخالط و ريح را هنگام نفوذ منع كند و آن مندفع شود پـس وجـع                      قسم سوم 

 تمدد عظيم حادث گردد و اكثر اين سده چون ورمي نباشد بعد امتالي اعور افتد بعده متادي به سوي قولون گردد و                     

به سبب ورم امعا باشد و اكثر آن  ورم حار بود دموي بـود يـا صـفراوي و          يكي آنكه   اسباب اين سده شش گونه است       

گاهي بلغمي يا صلب سوداوي باشد پس مجري تنگ سازد و مانع خروج براز و ريح گردد و قولنج پديد آيد و ايـن را                         

 روده را ممتلي سازد و آن را مسدود كند و ايـن اكثـر                از خلط بلغمي لزج بود كه فضاي       دوم آنكه قولنج ورمي گويند    

 از ريح غليظ ممد بود كه در تجويف امعا بند           سوم آنكه حادث شود و از تب منتفع گردد و اين را قولنج بلغمي نامند              
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 گـره    به سبب التواي امعا بود كه بنابر ريح پيچيده شود و           چهارم آنكه شود و قولنج آرد و اين را قولنج ريحي خوانند           

دارد گسسته شود يا صفاق بشكافد و فتق و قيله و اندفاع روده               در آن افتد يا بعض رباط كه امعا را با پشت مربوط مي            

به نواحي كنج ران و خصيصه يا فتق باالي اين افتد و روده از موضع خود زائل شود و اين را قـولنج التـوائي و فتقـي                            

دان ساده باشد كه بعض آن بپيچد و در مجري و ممر اثفال و فـضالت                 به سبب ازدحام و كثرت دي      پنجم آنكه گويند  

 به سبب ثفل يابس بود كه در امعا خشك شود و بنـادق گـردد مثـل                  ششم آنكه افتند پس قولنج دودي حادث شود       

 به سبب   يكي آنكه پشك اشتر و غير آن و اين را قولنج ثفلي نامند و اسباب يبس و احتباس ثفل چهارده گونه است                     

ناول اغذية يابسه مثل گاؤرس و ذره و برنج و بلوط و سماقيه و كبابي قديد و پوست و نان خشك و ماننـد آن بـود                           ت

 به سبب باقي ماندن ثفل زمانة طويل در امعا باشد پس خشك گردد و سبب بقاي او ضعف دافعة امعا باشد                      دوم آنكه 

بب خوردن چيزي مخدر بود كه قواي فعالـة ثفـل را حـذر              كه دفع فضله نتواند كرد و بسيار باشد كه اين بقا يا به س             

المقدار خورده شـود و بـه سـبب قلـت او دافعـه بـه دفـع                    گرداند و معذلك آن مخدر تجميد نيز كند و يا طعام قليل           

نپردازد و گاهي به سبب طول احتباس اختياري بود چنانچه هنگام اشتغال به مباحث علمـي و غيـر آن اتفـاق افتـد                        

چهارم ه سبب ضعف قوت عاصره در عضالت شكم بود چنانچه عارض شود كسي را كه كثرت جماع نمايد  بسوم آنكه

 به سبب بطالن حس روده بود به واسطه شرب مخدرات يا سوءمزاج بارد مفرط كه در امعا افتد يا وقـوع ناصـور                        آنكه

چه در يرقان سدي به سبب انسداد        به سبب قلت انصباب صفرا و قاع غسال يا حبس آن بود چنان             پنجم آنكه در روده   

 به سبب وقوع فرط تحليل در بدن بود پس ماسـاريقا از آن              ششم آنكه منفذ صفرا كه از زهره به روده آيد قولنج افتد           

رطوبت بسيار نشف كند به جهت ادرار عرق مفرط يا رياضات معرقه يا شدت تخلخل بدن كه ادعا كننـد بهـر جـذب               

به سـبب هـوا بـود كـه از          هفتم آنكه   ام به آب گرم از جمله حابسات شكم بوده است           هواي محيط حار و لهذا استحم     

نهـم  به سبب تخلخل يـا سـوء بـود       هشتم آنكه   تسخين او نوبت به جذب رطوبات رسد و اگرچه از غير تخلخل باشد              

 بـسيار    به سبب سوءمزاج حـار     دهم آنكه گري و آهنگري       به سبب صناعت سحج مقامات حرارت بود مثل شيشه         آنكه

بود در نفس شكم كه بنابر حرارت در رطوبات را نشف كند و ثفل خشك گرداند و گاهي به سبب اين حرارت در هـر       
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احوال صفراوي حاد باشد كه به سوي نفس شكم بسيار گرم بريزد و به حرارت خود ثفل را خشك گرداند پـس ثفـل                        

بب يبوست جوهر آن و اين كمتـر بـود در اكثـر آن              را محترق سازد چون از آن مالقي شود به سبب قلت آن يا به س              

صفرا اسهال سحج آرد چون اين قولنج در اقل احوال عارض شود و امعا را اذيت و ايالم شـديد غيرمتحمـل رسـاند و                         

گاهي به سبب اين حرارت شدت برودت هواي خارجي باشد كه حرارت را در داخل محتقن گرداند و مـع هـذا ادرار                       

سدود سازد پس ثفل بسي باالندفاع شود و اين باشد كه از جهت حرارت زهـره عـارض شـود كـه                      بول كند مقعد را م    

 آنكـه  دوازدهـم  به سبب سوءمزاج يابس در امعا و شكم بود پس ثفل را خشك كند                آنكه يازدهمروده را گرم سازد و      

ثفل محتبس متحير شده    اند كه گاهي     زعم كرده  بعضيبه سبب زحير و ورم رودة مستقيم بود كه حبس ثفل كند و              

القرع در امعا بود كه رطوبات را بخورنـد و بـدان               به سبب تولد كرم حب     آنكه سيزدهمو مثل سنگريزه خار گرديده و       

 به سبب برآمدن ماهيت بسيار از بـدن بـر سـبيل ادرار بـول يـا                  آنكه چهاردهمسبب ثفل اندك بماند و خشك شود        

شك گردد پس اعضا جذب ماهيت به استقـصا نماينـد و ثفـل خـشك در                 اسهال و مانند آن بود و بدان سبب بدن خ         

 در قعر قولون افتد و به سوي        نوع ثاني آنكه  آيد  روده بماند و ظاهر است كه تا ثفل را قوام مائل به رطوبت نبود برنمي              

  آنكـه  يكـي آن بر سبيل شركت متادي گردد پس آنچه به مشاركت افتد كه آن را قولنج عرضي نامند دو قسم است                     

در جگر يا در طحال يا در معده يا در مثانه يا در رحم ورم عارض شود و روده را به سبب حنظة ورم قبض و مـسدود      

 گرده در اوجاع حصات مشاركت نمايد پس فعل روده از دفع اخالط ضـعيف شـود و در آن  محتـبس     دوم آنكه سازد  

 حصات از آن جمله است كه مشابه درد قولنج باشـد            گردد و قولنج به مشاركت حصات عارض شود با وجود آنكه درد           

و آن مخفي بود مگر بر كسي كه آن را بصيرت اسـت و عنقريـب فـرق ميـان هـر دو مـذكور خواهـد شـد بالجملـه                               

اقسام خمسة قولنج سدي يعني بلغمي و ريحي و ورمي و التوائي            سمرقندي و محمود شيرازي و جرجاني و كاذروني         

ب كامل خلط حريف لذع صفراوي را كه در جوف امعا جمع گردد نيز به سبب قولنج سدي                  اند و صاح    و سفلي نوشته  

دوم  از خلطي افتد كـه قولـون آن را تـشرب كنـد               يكي آنكه  عوض التوائي و صفراوي دو قسم ديگر         طبريشمرده و   

-ده غليظ افتد صعب مركب از رياح غليظ و از خلط غليظ باشد ذكر كرده و گفته كه آنچه از رطوبت زجاجية بار   آنكه
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 صـاحب شفاءاالسـقام   و   قرشـي  ترين انواع قولنج است و گاهي هالك كند به سبب دشواري تحلل و اسـقاط قـوت و                 

نويسند كه اكثر قولنج از ريح يا ثفل افتد و از سده خلط لزج مثل بلغم نيز بود و گاهي از صـفرا بـود و ايـن نـادر                                مي

هـا عـود كنـد        قتل كند به خلف صداع كه مهلك نيست و گاهي بـه نوبـت             تر شود و      باشد و گاهي درد در قولنج قوي      

نويسند كه گاهي قولنج و ايالوس بر سبيل عروض امراض وبائي عارض شود و پس از                 مي جرجاني و   شيخفوائد جليله   

كند كه بعضي را قولنج مـؤدي          از متقدمين حكايت مي    طبيبييكديگر و از شخصي به شخصي ديگر متعدي گردد و           

 صرع گرديده و آن  صرع قاتل بود و بعضي را به سوي انخالع معاي قولون و استرخاي آن مع سالمت حـس آن  و          به

به مثل اين اميد خالص بود و اكثر آن ايالوس بوده و از ايالوس بعضي را به قولون بر سبيل انتقال به بحران مـضرت                         

ايشان را كاهو و كاسني و گوشت ماهي بزرگ و گوشت           فرود آمده و بعضي اطبا عالج ايشان به عالج عجيب كردند و             

ها پس به اين شفا يافتند  جانوران كه جلد آن  خزفي باشد و پايچه خورانيدن اين همه سرد كرده و آب سرد و ترشي        

حتي كه جمع كساني كه در صرع و فالج مذكور نيفتاده بودند شفا يافتند و بعضي كسان را كه هنوز در صـرع ابتـدا                         

ود شفا يافتند و گاهي قولنج ارباب تمدد را عارض شود پس از دفع ثفل و اخالط از امعاي عليـه عـاجز شـوند                         كرده ب 

شود و  شوند از حبس راز كه در امعاي سافله باشد و برودت مزاج ايشان سبب قولنج مي               چنان كه ايشان عاجز مي      هم

شود يا در طبقات روده و ليف آن  نافذ گردد و تفرق             اكثر قولنج از بلغم غليظ عارض شود پس از ريح كه در امعا بند               

اتصال او گرداند و بسيار باشد كه در معده رياح غليظ بود و مضرت آن چندان نباشد كه مضرت آن ريح در امعا بود و   

شود و به سبب فرط وسعت معده از روده به سـبب حـرارت معـده و                 سبب اين آن است كه ريح در معده پراكنده مي         

شود بـه سـبب رقـت آنهـا و     اي حاره از آن  و سرعت وصول قوت ادويه بدان و ازامعاي عليا نيز پراكنده مي                قرب اعض 

هـا    تر است و صفرا كه از زهره به امعا آيـد اول بـر ايـن روده                تر است و به اعضاي گرم نزديك        بنابر آنكه مزاج آنها گرم    

 مضرت آن پديد آيد به سـبب اضـداد آن از بـرودت و               گذرد و رياح را تحليل كند و در امعاي سفلي محتبس گردد و            

تنگي آنها و كثرت پيچ اندر آنها و صفاقت طبقات آنها و قولنج ريحي اگرچه بدون ماده كه بدان ريح مـدد يابـد و از                          

آن متولد گردد نباشد ليكن قولنج را منسوب به سوي اين ماده نكنند بهر آنكه آن  ماده تنها روده را ممتلي نكنـد و                         
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ممتد ننمايد و راه براز را بند نسازد و به ذات موجع نباشد بلكه به چيزي كه در آن پيدا شود و آن ريح است و قولنج          

بلغمي روده را ممتلي كند و متمدد سازد و راه ثفل را مسدود كند و مولم و مسدود به ذات بـود و امـا سـائر اقـسام                             

ا مستعد به قولنج گرداند و خصوص ريحي را آن  شراب ممـزوج بـه                قولنج كمتر از اين باشد و از چيزهايي كه امعا ر          

هاي تر چون امرود و خصوصاً انگـور        آب بسيار است و بقول بارد چون كاهو و گشنيز تر و خيار و خصوصاً كدو و ميوه                 

دانگيز زيان  هاي با   ها و حركت بر آن و جماع بر طعام و بازداشتن ريح از خروج و نيز طعام                و نوشيدن آب سرد بر ميوه     

دارد و حصول سردي سخت به امعا كه تبريد و تكثيف آن نمايد به دستور و از چيزهايي كه امعا را به قـولنج سـفلي                          

مهيا سازد و بسيار خوردن بيضة مرغ پخته و بريان كرده است و امرود و به قابض و قنبيط و سويق و گاؤرس و بـرنج                        

انـدازد و   دفع كردن حاجت براز در آن مـي       ايضاً  رار و عرق و ادرار بول و        و نان خشك و مانند آن و رياضت بسيار و اد          

مجامعت كثير و خصوصاً بر طعام غليظ و چيزهايي كه روده را آمادة قولنج بلغمي گرداند نان خـشك فطيـر اسـت و                      

 بقـول  گوشت ماهي بزرگ و گوشت گاؤ و گوشت ميش و قطائف و شير و جغرات و برف و شيربرنج و رشته و پنيـر و       

هاي تر چون خوخ و امرود ترش و سيب ترش و خيار و             مائي رطب مانند چقندر و اسفاناخ و خرفه و مانند آن و ميوه            

بادرنگ و كدو و مانند آن و هر قولنج كه از خلط غليظ يا از ثفل خشك باشد اول رودة اعور از معادل او ممتلي گردد 

شود و تا آنكه ماده را كه در اعور باشد مستفرغ نكنند صحت تام حاصل يو در اكثر امر بعده امتال به سوي او معتاد م   

نشود و نشان آن هم كه رودة اعور پاك نشده اين است كه چون عالج كنند اسهال آيد و تجفيف ظاهر شود و ديگـر                         

ولنج از باال فـرود     با درد خيزد و قولنج معاودت كند به سبب آنكه مواد اعور بعد از آن نفوذ نمايد و گاهي مدد مادة ق                     

آيد و چون حقنه نمايند يا تكميد كنند ماده بدتر نزول كند و درد زياده گردد و بايد دانست كه تـب در همـه انـواع                           

قولنج كه سبب او ريح غليظ باشد نافع است و او يكي از امور شافيه براي قولنج است و بسيار باشد كه قولنج منتقل                        

 صـاحب كامـل    و درد مفاصل و درد پشت و بواسير و ماليخوليا و صرع و استسقا و                 گردد و به ديگر امراض چون فالج      

مشاهده كردم كه شخصي را كه قولنج او منتقل به خلـع            ايضاً  گويد كه انتقال قولنج به سوي وجع مفاصل را ديدم و            

 كند و اين چنان باشـد       فرمايد كه قولنج بيشتر منتقل به فلج گردد و بدان بحران انتقالي              مي شيخكتفين شده بود و     
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كه ماده رقيق شود و به سوي اطراف مندفع گردد و عضالت آن را تشرب كند و كذلك گاهي بحران كند و به اوجاع                        

مفاصل گاه منتقل به درد پشت بلغمي و يا دموي گردد و اين درد پشت دموي چنان باشد كـه حـرارت از درد تولـد                       

نضج دهد و گرم كند و فصد در اين جا سود دارد و گاه باشد كه ماة قـولنج                   كند و حرارت ادوية قولنجيه مادة خام را         

به جانب دماغ آيد و امراض دماغي تولد كند و چون قولنج منتقل به وسواس و ماليخوليـا و صـرع گـردد و آن  ردي                           

عا رجوع نمايد است و سببش استعمال ادوية حاره است كه آن تقويت امعا و تبديل مزاج او كند پس ماده از طريق ام

و به جانب دماغ تصاعد كند و گاهي مؤدي به استسقا گردد و با فساد مزاج كبد از سوءمزاج و چون قولنج بـه اوجـاع          

 هر كجا كه دو درد بود       يكي آنكه تر شود و ظاهر نگردد و به سه سبب            مفاصل و مانند آن يار گردد اين اوجاع ضعيف        

 صـاحب قـولنج از      سوم آنكـه  شود    تر متوجه مي     مواد جانب درد قوي    وم آنكه دتر غافل كند      تر از درد ضعيف     درد قوي 

طعام خوردن باز نماند و از درد خواب نكند و درد و گرسنگي و بيخوابي تحليل فضول كند و چـون مـدت احتبـاس                         

طول كند و شكم منتفخ و بلند گردد هالك كند و چون اعضاي قولنج قوي گردد فضول را قبول نكنـد پـس فـضول                         

بيشتر زياده شود و سر مريض گردد و اكثر قولنج عقب استفراغات و اسهاالت كه خود به خود افتد يابد ؟ بـود بنـابر                         

قولنج و مغص فواق آرد و قـي و فـواق بـا             عالج  دفع مادة لطيف و بقاي ماده غليظ حادث شود و بيشتر آن است كه               

ه سوي معده بود پس بخار آن بـه سـوي دمـاغ صـعود               قولنج ردي باشد بهر آنكه سببش در اين هنگام صعود ماده ب           

 بعـضي گويد كه اكثر قولنج از ريح يا ثفل يـابس افتـد و               قرشي كرده سبب اختالط عقل و تشنج گردد و قتل كند و          

باشد پس يـبس باعـث        گويند كه قولنج اكثر در امزجة سوداويه حادث شود زيرا كه طبيعت ايشان بيشتر خشك مي               

قولنج و اقسام آن بايد كه اوالً مرض قولنج را مشخص نماينـد و آن               طريق تشخيص   گردد و   ز مي سدد بنادق فضلة برا   

شود بر عالماتي كه بعد استحكام ايـن علـت ظهـور            چنان باشد كه بر اعراضي كه در آغاز حدوث اين مغص ظاهر مي            

شك باشد و در نوبت برخاستن به       نمايد نظر كنند يعني هر گاه كسي را براز كمتر از عادت طبيعي بيرون آيد و خ                مي

حاجت براز تأخير شود و اشتهاي طعام كم گردد و بلكه ساقط شود و از چيزهاي چرب شيرين نفرت گـردد و انـدك         

ميل به چيز ترش يا تيز شور باشد و تهوع و غيثان حادث شود خصوصاً بعد تناول شئ چرب يـا شـيرين و شـميدن                          
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ها پديد آيد به آشاميدن آب ميل بسيار          شكم بپيچد و درد در پشت و ساق       بوي آنها و هضم ضعيف شود و هر ساعت          

گردد و هر گاه اين اعراض شدت كند و شكم قبض شود و براز و ريح خـارج نگـرد و                        قولنج شروع مي   كه بدانندباشد  

 امعـا جوالـدوز     كنند و يا در     آروغ نيز بند شود و پيچ شكم درد آن چنان باشد كه گويا در شكم از جوالدوز سوراخ مي                  

كنند به خلد و الم آرد و تشنگي چنان باشد كه صـاحب او از آب سـير نـشود  و                        ايستاده است كه هر گاه حركت مي      

اگرچه آب بسيار بنوشد و گاهي در بعضي قشعريره بالسبب ظاهر كثرت نمايد و اگر حيله به اخراج چيـزي از شـكم                       

 كالن و كوچك و يا براز منتفخ كه بر آب بايستد بيرون آيـد و                قولنجي كنند رطوبات غليظ لزجه و بنادق مثل پشك        

گاهي قي صفراوي و بلغمي تواتر كند و در اكثر امر ابتدا به قي بلغمي پس مراري كند بعده گاهي خلط سبز كراثـي                        

و زنگاري قي كند و گاهي چيزي از جنس سوداوي زقي برآيد بهر آنكه اخالط گـاهي از شـدت درد و بـي خـوابي و                           

ستعمال ادوية حاره فاسد و محترق گردد و قي متواتر به سبب مشاركت معده بـه امعـا بـود و بنـابر كثـرت مـاده و                            ا

فقدان آن به سوي اسفل و در اكثر امر بنابر انسداد طريقي كه از آن  صفرا به سوي امعا فرود آيد يا پس از سوي باال                           

 صفرا متوجه به گرده گردد چون راه به سوي زهره نيابد و بهـر               برآيد و لهذا در قولنج بول سرخ گردد بنابر آنكه همه          

آنكه درد ترك غذا بول را سرخ كند و بهر آنكه گرده در وجع مشاركت كند و لهذا گاهي بول محتـبس نيـز گـردد و                           

گاهي رنگ بول در ابتداي قولنج به رنگ نخوداب يا مثل ماءالحبن باشد و گاهي خفقان عظـيم بـه هـم رسـد پـس                          

 به گرفتن سينه از دست گردد و گاهي از شدت درد به عرق بارد و غشي مؤدي گردد پس بدانند كـه قـولنج                         محتاج

محكم شده بعد از آن نگاه كنند اگر در آن احتباس شديد نبود و درد منتقل باشد و گاهي بسيار تخفيف يابد و بعـد                         

 و راحت بين يابد قولنج سليم باشد و ضد ايـن  ها خفت از آن عود كند و مريض به خروج ريح و براز و استعمال حقنه          

عالمت قولنج صعب بود و اگر درد شديد باشد و گاهي عرق بارد و غشي تواتر كند و دست و پا سرد گردد و به سبب                          

شدت درد باطن و ميل خون و روح به سوي آن عالمت ردي باشد چون بـه سـوي فـراق متـواتر گـردد و بـه سـوي                              

دي گردد و احتباس شديد بود به نحوي كه هر آنچه خارج كنند به كدام حيله خارج نگـردد                   اختالط عقل يا كزاز متا    

را كه درد شكم باشد پس بر ابروي او آثار و بثور سياه به قدر بـاقال ظـاهر شـود و بعـد از آن                           ايضاً آن   و مهلك بود و     
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 و كثرت خواب در ابتـداي مـرض او بـه            ريش گردد تا دو روز يا زياده باقي ماند آن هالك كند و اين ايشان را سبات                

 طبيـب را  و بدانند كـه هم رسد وجودت نفس در اين هنگام بر خالصي مريض داللت اندك دارد فكيف به رداءت آن    

بايد كه در اين مرض تأمل نيك نمايد بهر آنكه گاهي مغص در گرده بود و گمان شود كه آن مـرض قـولنج اسـت و                           

ض شبيه به اعراض تابعة قولنج تابع درد گرده بود و آن درد شديد و غثيان و قي                  اين به جهت آن است كه بعض امرا       

و احتباس شديد براز و ريح خارج از فوق و اسفل است پس فرق ميان اين هردو مرض چنان بايد كرد كه اين اعراض                        

تجاوز كند درد رو گردد  تر باشد و درد در يك موضع نباشد بلكه از جاي خود               تر و دائم    در قولنج درد شديدتر و صعب     

تر بود و درد در جايگاه كرده بود و از آن منتقل نگردد و درد گرده كه از حصات بود صغير مثـل                         و اين اعراض خفيف   

درد قولنجي از طرف راست از زير نـاف آغـاز كنـد و بـه                 خليدن جوالدوز باشد و درد قولنجي بزرگ از آن بود و ايضاً           

تـر   قر شود طرف يمين و يسار منبسط گردد و به سوي ناف پيش شكم و عانه مائـل سوي باال و چپ آيد و چون مست     

از خلف باشد و گاه باشد كه درد قولنج از سوي چپ آغاز گردد و باشد كه درد به زهـار فـرود آيـد و يـك خصيـصه                              

تر به خلف باشد و       مائلكشيده شود و درد گرده از باالي تهيگاه ابتدا كند و اندك اندك فرود آيد تا آنكه قرار گيرد و                     

درد گرده در وقت خلو معده شدت كند و قولنجي در آن خفت يابـد و هنگـام تنـاول چيـزي اشـتداد نمايـد و                            ايضاً

قولنجي دفعةً و در زمان اندك شروع كند و دردي كه از سنگ گرده باشد اندك اندك آغاز كند و در آخـر او شـدت                          

د و در بول دشواري گردد بعده عالماتي كه در آن  قولنج شريك است ظـاهر                 درد گلوي اوالً در پشت بو      نمايد و ايضاً  

درد قولنجي به سوي جهات يمين و يسار و فوق و تحت             شود و در قولنج عالمات مذكوره ظهور نمايد پس وجع ايضاً          

اسب قولنج نبـود  اقشعرار در كلوي بسيار گردد و منايضاً  حركت كند و كلوي ثابت بود و از موضع كليه تجاوز نكند و              

ها و ريح و براز وجع قولنج را تخفيف بخشد و در گرده را تخفيف معتدبه نمايد و اكثر احـوال دارد و بـه                           حقنه و ايضاً 

در گلوي گاهي قبض نباشـد و چـون بـراز آيـد      سبقت حصات تخفيف درد گرده كند و قولنج را تخفيف نكند و ايضاً            

باشد و گاهي قبض و قراقر و مانند آن اصالً نباشد و قولنجي كه از قـبض                 ها و مثل سرگين گاؤ وطافي         پشك و بندق  

درد ساقين و پشت و قشعريره و احتباس بول يا قلت آن در كلوي اكثر بود و ليكن سقوط اشـتها                      خالي نباشد و ايضاً   
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 كمتـر باشـد و      و قي صفراوي و بلغمي و قلت هضم و شدت الم و ناوي به غشي و عرق بارد و انتفاع به قي در كلـوي                        

تواتر تخمه و تناول اغذية رديه و فراواني پيچ شكم و قراقر و حبس بـراز در قـولنج سـابق بـود و بـول رملـي و                              ايضاً

خلطي در كلوي سبقت كند و اوالً در كلوي بول رقيق بود بعده خلطي پس رملي و بايد كه فـرق نمايـد در قـولنج و                           

سر باشد به خالف مغص كه در آن اجابت طبع دشوار نبود بلكه شـكم               مغص به اين كه در قولنج انحالل طبيعت متع        

نرم شود بعد يك ساعت از آغاز مغص خصوصاً اگر صاحب او آب بسيار گرم بنوشد و فرق در قولنج و وجع و رحـم و                          

جگر و طحال و وجع ديدان از موضع عضو مقدار وجع و عوارض الزمة هر يك ظاهر است چنانچه وجه ريم مائـل بـه    

وي اسفل ناحيه عانه بود و احتباس ملمث وجع آن بر آن گواهي دهد به خالف درد قولنج كه در اكثر مابين ناف و                        س

عانه بود و صعب باشد و به معده و كبد و طحال نرسد مگر به ندرت و تغير رنگ به سفيدي و زردي در وجع كبـدي                           

و به حسب انتقال ديدان و وجـع آن بـسيار خفيـف             و به تيرگي در طحال الزم بود و مواضع وجع ديدان مختلف بود              

 بدانكه چون از اعراض و فروق مسطوره مرض قولنج مشخص گردد اقـسام او را                اكنونباشد و خروج ديدان الزم است       

به اين طريق تشخيص نمايند كه اوالً اقسام قولنج را كه از سوءمزاج بارد ساذج يا سوءمزاج صفراوي يا سوداوي افتـد                      

ند و آن چين باد كه اگر قلت تشنگي و تفوي براز و انتفاخ آن و احساس بـرودت در امعـا و خفـت وجـع                           دريافت كن 

باشد و گاهي مني با آن بارد بود قولنج از سوءمزاج بارد ساذج امعا باشد و اگر تقدم اسباب صفرا مثل تناول اغذيـه و                         

تشنگي و تلخي دهان و بيخوابي و قي و اسهال          اشربة حارة مولد صفرا و سن و بلد و سحنه و فصل و قي آن و شدت                  

هاي حاده و به اسهال و نزول صفرا و به گرسـنگي و               صفراوي و احساس لذع شديد و التهاب و احتراق و ايذا به حقنه            

انتفاع به معدالت بارد و استفراغ صفرا و اگر ماده متشرب نباشد و هيجان درد به طور غب و گاهي به آن وجود تب و                       

 و نبودن تب او مثل تب قولنج ورمي در عظم اعراض و گاهي به آن وجع در عانه مثل خالنيدن كارد و عدم                        گاهي نه 

ريح بود و قولنج صفراوي باشد و اگر آروغ ترش آيد و براز سياه انتفاح شكم دفعةً با قلـت درد بـود قـولنج سـوداوي                           

فل از تناول چيزهايي كـه مـستعد قـولنج بلغمـي و             باشد بعد از آن اسباب مؤلد بلغم و مؤلد ريح و اسباب احتباس ث             

ريحي و ثفلي گرداند و در ضمن فوائد جليلة اين بحث مسطور شد از مريض دريافـت نماينـد و پـس اگـر اسـتعمال                          
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هـا و سـقوط اشـتها و          چيزهايي كه مستعد به قولنج بلغمي گرداند مثل اغذية غليظه و جز آن بيان كند و تقدم تخم                 

ها و برودت اسـافل از        لد و وقت و خروج بلغم در براز قبل از حدوث قولنج و بعد آن هنگام حقنه                سوء هضم و سن و ب     

ناف و قي بلغمي و فرط ثقل و شدت درد و قبض شكم كه چيزي از براز خلط يا ريح برنيايد و اگر خارج شود چيزي                          

 نايد كه مغرور شوند بـر  شيخه قول  منتفخ مثل سرگين گاؤ باشد و طول مدت درد معلوم شود قولنج بلغمي باشد و ب               

شدت تشنگي و التهاب و سرخي قاروره و گمان كنند كه قولنج حار است بهر آنكه اين عـارض مـشترك بـه جميـع                         

اقسام قولنج است و اگر خوردن چيزهايي كه آمادة قولنج ريحي گرداند مثل كثرت شرب آب سـرد و بقـول و فواكـه                     

اقال و عدس و كرنب و طعامي كه هضم نشود بيان كند و به آن قراقر و انتقال درد                   نفاخ و ادوية نفاخه مثل كرسنه و ب       

در اكثر و شدت آن و نيامدن آروغ به فراغت و مغص و غثيان و امتناع عليل از راستي قامت و انتفاع به آروغ و حبس        

ر امعا جوالدوز گذشته اسـت و       كنند و گويا كه د      براز و تمدد و تمزق شديد گوشت كه امعا را به جوالدوز سوراخ همي             

عدم ثفل شديد و تقدم قراقر بسيار و نفخ و سكون رياح و عدم قراقر بعد حدوث قولنج ريح و قراقر هنگـام تكميـد و                          

غمزه گاهي ثبوت درد و عدم انتقال آن و گاهي ادراك انتفاخ و نتو به جاي احتقان ريح به بصر يا به لمـس دسـت و                           

گاهي انتفاع به تكميد و ذلك گاهي عدم انتفاع از آن بلكه زيادتي درد بدان چون مادة فاعـل                   در اكثر انتفاع به مغز و       

ريح ماهيت باشد و از يافتن حرارت و سخونت ريح پيدا كند و گاهي خروج براز منتفخ مثل سرگين گاؤ چون بـر آب    

نت شكم در آن باشـد و بـراز لـزج رقيـق             اندازند باال بايستد و فرو نشيند بنابر كثرت امتزاج ريحي در براز و گاهي لي              

برآيد و گاهي عدم انتفاع از اسهال و اخراج مواد به سبب احتباس ريح غليظ در طبقات امعا بود قولنج ريحـي باشـد                        

پس آنچه در آن انتقال درد بود اسلم باشد و آنچه از آن انتفاخ شكم مثل طبلي بود و سخت گردد ردي باشد و اگـر                          

مهيا به قولنج سفلي سازد بيان كند و تقدم احتباس براز و يا آن ثفـل بـسيار شـديد و احـساس                       تناول چيزهايي كه    

وجع مثل شكافتن روده و عدم خروج چيزي به زحير بلكه گاهي خروج شئ لزج غليظ مـدرك گـردد قـولنج ثفلـي                        

ة خـشك مثـل     باشد بعده به سبب احتباس ثفل از اسباب مذكورة آن مشخص نمايند پـس اگـر تقـدم تنـاول اغذيـ                     

جاورس و غير آن مريض را اتفاق افتد و براز بنادق خشك آيد و درد يك جا قائم بـود سـببش تنـاول اغذيـة يابـسه                            
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باشد و اگر تقدم لين طبع و حاجت به قيام متواتر بود ليكن اندك اندك برآيد و تقدم اسبابي كه قوت را ضعيف كند                        

دن طبع نرم يا معتـدل و عـدم كميـت بـراز و كيفيـت او بـر مجـراي                     از حرارت يا برودت و اصل يا متناول و اكثر بو          

طبيعي ليكن احتياج در اخراج ثفل به انگشت يا به استعمال حقنه يا حمول افتد و يا تقدم ناصور بود سببش ضـعف                       

ع قوت دافعة روده باشد و اگر تقدم تناول چيزي مخدر يا طعام قليل يا طول احتباس بـراز بـه اراده يـا كثـرت جمـا                          

اتفاق افتاده باشد سببش همان باشد و اگر از تناول اشياي مائل به كيفيت براز به سوي لذع مثل گندنا و پياز و پنير                        

اذيـت  ايضاً  و حلبه و اغذية حريفه مثل آنكه در آن  فلفل و ثوم و خردل و كرفس باشد تقاضاي حاجت براز نگردد و                        

محسوس نشود و هر چيزي كه تناول نمايد نفخ شـكم آرد پـس              استعمال حموالت حاده مثل بورق و نمك و صابون          

احتباس شكم گردد و در هر اندك مدت و درد معتدبه نيارد و يا چيزهاي مخدر اسـتعمال كـرده باشـد و يـا ناصـور                           

مفسد حس در روده بود سببش ضعف حس روده باشد و اگر ثفل و نفخ شكم و سفيدي رنگ براز و عسر خـروج آن                          

مع درد ممد بنابر ثفل و مزاحمت حادث از آن و گاهي با آن يرقان بود سببش احتباس صـفرا منـصب                      قبل از قولنج    

به سوي امعا باشد و اگر تقدم عرق مفرط يا رياضت معرق يا تحلل از هواي حار يا تخلخل باسور يا مزاولـت صـناعت                         

ود سبب احتباس ثفل همان باشد و اگر        حارة محلله مثل حدادي و غير آن اتفاق شده باشد و با وي سبوق قلت براز ب                

تقدم قلت براز و يبس آن و نرمي بدن و فرط گرسنگي و سرعت ايذا از حركت و برودت خارجي بود سببش تخلخل                       

مسام بدن باشد و اگر دوام يبس براز و بدبو و سياهي آن مائل به سرخي قبل از حدوث قولنج باشد و شدت عطش و                         

ي آن بود سببش حرارت شكم باشد ليكن اگر سبب حرارت شكم انـصباب صـفرا باشـد                  وجود التهاب در مراق و الغر     

زردي براز و كثرت خروج صفرا و حرقت و التهاب و لذع و شدت وجع و تقدم ايذا به اسها صفراوي و خشكي زبـان و                          

 براز و سـياهي     دهان و سرخي و حدت بول نيز باشد و اگر عالمات حرارت شكم به غير التهاب در مراق و عدم بدبوي                    

آن يا يبس مراق و غثيان بود سببش يبوست شكم باشد و اگر در براز بوي بد نباشد و رنگ او مائل بـه سـبزي بـود                            

سببش برودت جگر يا غير آن باشد و اگر تقدم آثار زحير يا ورم رودة مـستقيم يـا تقـدم كثـرت او را بـول و تنـاول                              

شد و اگر هيجان وجع و غثيان در خلو معده بود و تقدم خروج كـرم  چيزهاي مدر يا تقدم اسهال بود سببش همان با   
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و ديگر عالمات ديدان كه در بحث آن مسطور گردد يافته شود سببش ديدان باشد و اگر قولنج انـدك انـدك ظـاهر                        

 شود و احتباس نيز به تدريج افتد و وجع ممد ثابت در يك جا با ثفل و ضربان و التهاب در موضـع امعـا و تـب تيـز                             

مطبقه و تشنگي شديد و سرخي رنگ چهره ظهر رگها و تهبج پلك چشم و شيريني دهان باشد و احتباس بول كـه                       

اين عالمت قوي است و ايذا به اسهال و گاهي بودن اين درد با لينت طبيعت و گاهي مودي بودن به سردي دست و                        

ي دموي باشد پس اگر تمـدد ضـربان و          پا مع حرارت شديد در شكم و گاهي سرخي محاذي ورم بر شكم قولنج ورم              

ثفل كم باشد و تب صفراوي و التهاب و لذع شديدتر و با قي صفراوي و تلخي دهان و وجع و لذاع بود قولنج ورمي و                          

مزگي آن و قي بلغمـي باشـد و        صفراوي باشد و اگر سكون اعراض مذكوره و عدم سوزش و مري دهان و شوري تا بي                

تي بدن و كثرت ثفل در روده و درد نرم متصل بود و در موضـع و اخـالط ظـاهر شـود و                        تب نائبه هر روز آيد و سس      

شود و انتفاخ موضع با نرمي به دست محسوس شود و با ترهل               خصوصاً هنگام انحدار شئ از آنچه از شكم منحدر مي         

ب اتفاق افتـاده باشـد و       سخنه و تهبج باشد موجبات اين از تناول شير و ماهي و لحوم غليظ و فواكه و بقول بارد رط                   

مني بارد رقيق و براز بلغمي بود و قولنج ورمي بلغمي باشد و اين كمتر افتـد و اگـر ثفـل و قلـت وجـع و تـشنگي و                  

ترشي دهان و تقدم فساد طحال و با اعراض سودا و گاهي با تب ربع بود قولنج ورمـي صـلب سـوداوي باشـد و اگـر                            

يد يا ضربه و سقطة آن  موضع يا دوانيدن اسب يا كشتي گرفتن يا از                قولنج دفعةً بعد حركت سخت مثل جستن شد       

االحوال بود بعده اندك اندك       جاي بلند افتادن يا بار گران برداشتن يا حدوث فتق يا ريح شديد باشد و در آن متشابه                 

التوافـق     كـه موجـب    بيفزايد و درد در مكان او الزم بود و از مركز او منتقل از موضعي به موضع ديگر نشود و آن جـا                      

باشد وجود فتق و نتو در مراق از جاي و عظم در كيس خصيصه ظاهر شود و قولنج التوائي و فتقـي باشـد و اگـر بـا                             

قولنج عالمات ورم جگر يا طحال يا گرده يا مثانه يا رحم كه در موضع هر يك مسطور است معلـوم شـود و يـا آثـار                            

  سنگ گرده موجود بود قولنج شركي باشد

   كلي اقسام قولنجعالج

بدان كه مقصود كلي اندر اين مرض صرف نظر به تلطيف امعا و تلطيف غذا و تعـديل و دوا و انعـاش قـوت اسـت در                            
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عين مرض و در هنگام افاقه مرض از تنقية بدن غافل نبايد بود چه اين علت اكثر از ادوار نوائب خالي باشـد و باشـد                          

د هالك سازد كذا في ابيذيميا و شرب مسهل مفيد اسـت بـه شـرطي كـه                  كه در زمان عود نوبت دفعةً به سختي در        

اخالط محدثه قولنج يا بنادق مستعد دفع باشد و در امعاي غالظ سده قوي نبود واال اوالً به حقنة لينه ابتدا كننـد و                        

باشـد و از    پس حقنة حاده به عمل آرند و گاه باشد كه خلط غليظ عسرالخروج باشد و يا سـبب سـده در رودة عليـا                         

استعمال حقنه و تكميد درد زياده شود و گمان شود كه حقنه يا تكميد ضرر كرده پـس در مثـال ايـن حـال خـوف        

نكنند و باز اعادة حقنه به تكرار نمايند تا آنكه همه مواد اثفال به دفعات منجذب گردد و اگر با قولنج تب باشد حقنه                

غ نرسيد بالجمله در مطلق قولنج تا كه طبع را به حقنة يا شـياف اولـي                 حاد استعمال كنند تا نكايت او به قلب و دما         

نگشايند مسهلي هرگز ندهند سواي معجون تمري و مسهل و سفرجلي مسهل تا رفع سده كند بعده مسهلي دهند و                    

 و  دهنـد    در قولنج ثفلي و بلغمي و ريحي ابتدا بر معجون سفرجلي مسهل به مقدار مقرر در آب گرم مي                   حذاق بعضي

كنـد و از آن       گويند كه چون طبيعت به دفع مرض در آن محل مشغول است دوا را در مقصود خود استعمال مـي                     مي

كند و بعضي اوالً شياف از شيح و زهرة گاؤ براي تفتيح سده               چنان است كه در اغلب نفخ عظيم مي         بيمي نيست و هم   

عضي را صبر يك مثقال و يك اوقيـه عـسل و دو اوقيـة    دهند چنانچه ب برند و بعد رفع آن مسهلي ديگر مي به كار مي  

آرد از ايـن اعـراض نبايـد          شير گاؤ دادند نافع آمده به كرات در تجربه رسيده اگرچه عرقي سرد و قـي و اسـهال مـي                    

دهد و از آن جمله عصارة ريوند است كه از چهار حبه تا يك ماشه با مصطكي دو ماشه در                      الفور نفع مي    ترسيد كه في  

جاليا به مقدار قليل نفع كثير دارد و هـر گـاه در   ايضاً چنين مچوقان و       و دو توله با گالب نيم پاؤ بخورند و هم          گلقند

همه انواع قولنج كار از جوارشات و شيافات برنيايد پس بايد كه روغن بيدانجير ساده دهنـد و روز اول دو مثقـال بـا                         

گرم بنوشانند و هر روز نيم مثقال روغن          عسل يك نيم توله نيم    شيرة باديان و قرطم و زيرة سفيد هر يك يك مثقال            

چنين بزور و عسل تا هفت روز يا ده نمايند و از روز هشتم بكاهند تا به مقدار اول آيـد و بعـد از تنقيـه تريـاق                               و هم 

اسـت  فرمايد كه قانون عالج قولنج اين          مي شيخكبير و مثروديطوس و معجون سك و دواءالمر سخت سودمند است            

كه مدافعت تدبير قولنج نبايد كرد و چون عالمت ابتداي او ظاهر شود بايد كه ترك امتال كنند و مبادرت بـه تنقيـه                        
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الحال آن را به قي خارج كنند و با وي آنچه از اخالط باشد قـي                  حسب واجب نمايند و اگر عقب تناول طعام افتد في         

ولنج رطب و صفراوي را قطع كنـد پـس اگـر قـي افـراط كنـد بـه                    نمايند تا آنكه نقاي تام حاصل گردد و قي ماده ق          

حابسات قي حبس نمايند و از چيزي كه در اين نيكو است اين است كه در شربت انار منعنع انـدك زيـره و سـماق                          

داخل كره بدهند و از آنچه نزد من صواب است آن  است كه سرعت به آشاميدن مسهل از فوق كنند بهر آنكه گاهي                        

بود و اخالط و بنادق بسيار باشد پس اگر حقنه نكنند و مسهل استعمال نمايند و خلط از باال به سوي آن                      سده قوي   

متوجه شود و منفذ نيابد تدبير مؤدي عظيم گردد پس واجب است كه اوالً ابتدا به نوشـانيدن ملينـات مزلقـه مثـل                        

 در آن جا تب باشد بدل شوربا ماءالشعير كننـد           شورباي خروس پير كنند بعد از آن حقنة لينه استعمال نمايند و اگر            

تا اخالط و بنادق اندك اندك به زير گرايد و چون محسوس شود كه بنادق و اخالط بـسيار خـارج شـدند پـس اگـر                         

نوشيدن چيزي از باال واجب گردد به عمل آرند و اگر ممكن باشد از باال به قي متواتر پاك گردد و استعمال نمايند و                        

ه آشاميدن دواي مسهل از فوق وقتي باشد كه چون مبدأ ماده معده و امعـاي عليـا بـود و داننـد كـه                         شدت حاجت ب  

معده ضعيف و كثيراالخالط است و امتال و ثفل باالي ناف يافته شود پس اين همه مستدعي آن است كـه اسـهال از                        

و اين نوع قولنج همان است كـه        چنين اگر قولنج عقب سحج عارض شود عالج آن از فوق اولي است                فوق كنند و هم   

ابتداي او از معده و اعالي بود و در آن ماده ساكن باشند پس آن به سوي امعا ماده اندك اندك ترسيل نمايند و هـر                          

قدر كه به سوي آن واصل گردد اعادة وجع نمايد و محتاج به تنقية مبدأ او باشد پس چون مسهل بنوشند يـا آن  را                          

ت يابند و يا آن را به سوي موضع واحد منحدر گرداند پس حقنه يك دفعه يا كمتر از آنچـه                     خارج كنند و از آن راح     

احتياج به تكرار آن قبل از آن باشد تنقية آن نمايند و چون نوشيدن دوا از فوق به سبب ضرورت بين واجب نگـردد                        

ند و اين بهر آن است كه اكثر سبب         ها كن   بهتر آن است كه از باال چيزي از مسهالت استعمال نكند و اقتصار بر حقنه              

شود و چون دوا از فوق آشاميدند در صرف معده و             باشد كه به تمامه مستفرغات خارج نمي        قولنج خلط غليظ لزج مي    

امعا استفراغ نكند بلكه از مواضع ديگر كه آن را حاجت به استفراغ نيست هم نمايد و اين المحاله مورث ضعف گردد                      

ها كثيـر و اسـتفراغات متـواتر باشـد قـوت              اشد و بعد از آن حاجت به سوي امعا و داعي حقنه           پس هر گاه حال اين ب     
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ها و امثال آن نمايند چه آنها تا خلط در امعـا بيابنـد                بسيار ضعيف گردد پس بالضرور تا ممكن باشد اختصار بر حقنه          

ار حقنـه بـه مـرات كثيـر بـه حـسب           از مواضع ديگر جذب نكنند و از سائر اعضا استفراغ كثيـر ننماينـد و اگـر تكـر                  

چسبندگي خلط مولد وجع كنند اندر آن چنان خطر نباشد كه در استفراغ از فوق به ادويه جاذب مواد از همه بـدن                       

هـاي    باشد و چون حقنه به چيزي برنيارد بدانند كه ماده نضج نيافته پس صبر كنند و حقنه نمايند خصوصاً به حقنه                    

هاي حاده خوف ضرر قلب و دماغ است و بـسيار باشـد كـه                 ضج است و با وجود اين حقنه      حاده چه وقت آنها بعد از ن      

حقنه كنند و اسهال نيارد بلكه صداع و ثوران آرد پس واجب بود كه از فوق اعانت كنند و گـاهي اسـتطالق از فـوق                          

ض حبس واحد گردد بعد از باشد و سده از اسفل پس احتياج آن باشد كه از باال تغليظ ماده به قوابض كنند تا كه مر

ها را لين كنند چون در آن جا تب باشد و روغن او افزايند تا شوري نمـك                    آن استفراغ نمايند و واجب است كه حقنه       

افتد بشكند و چون يقين شود كه بـه حقنـه چيـزي برنيايـد ايـارج فيقـراي                   كه گاهي احتياج آن تا يك نيم درم مي        

ي قبل حقنه بخورانند بعد از آن حقنه كنند و ايارجـات ايـشان بـه غـاريقون                  مخمر يا خشك و مثل شهرياران و تمر       

قوي نكنند كه آن غواص است در احشا و بايد كه تا در معده چيزي از طعام باشد حقنه كنند كه خـام را بـه اسـفل                            

تفاق افتـد كـه     ها استعمال نكنند چه گاهي ا       الجذب در حقنه    جذب كند بلكه در خلو معده حقنه نمايند و ادوية قوي          

ادوية جاذبه از بدن به سوي امعا اخالط ردي ديگر جذب كند و گاهي اخالط ساحجه پيدا كند پس قولنج و سحج با                       

الرائحـة    هم جمع نشود و اين از آفات مهلكه است و بدترين چيزي كه در قولنج آشامند مسهالت كثيرالمقـدار كريـه                    

تر و خوشـبوتر باشـد         بلكه حبوب و ايارجات و هر آنچه حجم او قليل          بدطعم است كه بنوشانند و در معده باقي نماند        

نوشيدن او اولي است و بايد كه به سوي سر عنايت شديد باشد و از امر دماغ و حفظ او غافل نشوند تا ابخرة مرتقيـه                          

تبخير مؤدي بـه  از اخالط محتبسه در شكم و ابخرة ادوية حاره و مستعمله در اكثر انواع قولنج قبول نكند چه گاهي          

وسواس و به اختالط عقل گردد و آن در قولنج مخوف است و از آنچه به سبب او مضرت پيـدا شـود ايـن اسـت كـه                             

طبيب را ممكن نبود كه از حال از عليل دريافت كند پس به واجب عالج هدايت يابد و عنايت مذكور تمام شـود بـه                         

ج سوءمزاج حار رأس مذكور در و گاهي اتفاق افتد كه حاجت به             هاي سرد و سائر آنچه در عال        خوشبو بارد و به روغن    
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تسخين امعا مقارن حاجت تبريد كبد باشد پس رعايت آن  به اضمدة مبرده كبد و مانند آن كنند و حفاظت ناحيـة                       

ترين چيزي كه تبريد بدان كنند  چنين حال قلب است و موافق كبد از ضمادات شكم و مروخات حار آن  نمايند و هم

عصارات بارد به كافور و صندل است و بايد كه در اين وقت ميان نواحي امعا و نواحي قلب و كبد از پارچه يا خمير يا                          

مانند آن منجذب سازند تا از سيالن آنچه مخصوص به يكي از آن هر دو باشد به سوي ديگـر مـانع آيـد و صـاحبان                           

مايند و چون آن آب اندك مخروج به چيزي از جـالب            قولنج را تشنگي كثرت كند و پس آب اندك بنوشند و صبر ن            

تر بود و عوض آب سرد گالب يا عرق           باشد بايد تشنگي به سبب محبت بدن به چيز شيرين و تنفيذ او مر آب را نافع                

 قـول شـيخ آبـزن اوجـاع         بدانكهگرم و اگر تشنگي باشد غير گرم كرده در اين مرض معمول مؤلف است و                  باديان نيم 

ديدالنفع است و خصوصاً چون در آب او ادوية قولنجيه پخته باشند كه آن به حرارت خود مستفاد از آتش قولنج را ش

و تقويت مستفاد از ادوية تحليل به سبب ورم نمايد و به رطوبت مع حرارت خود ارخـاي عـضو كنـد پـس انفـشاش                          

 محتـبس شـود لـيكن آبـزن كـرب و            سبب فاعل وجع سهل گردد و عضل مقعد را ارخا نمايند و اين معين بر اندفاع               

غشي به سبب ارخاي قوت پيدا كند و پس واجب است كه استعمال او و مريض ضعيف به احتيـاط نماينـد و هنگـام                 

استعمال او آنچه مقوي قوت باشد از خوشبوهاي فواكه خوشبو و كرونـاك و نـان گـرم و آنچـه اسـتلذاذ بـدان كنـد                           

هاي حمات قولنج بـارد       نند تا آب آبزن سينه و قلب او را نپوشد و آبزن آب            نزديك او كنند و در آن بنشانند و جهد ك         

هـاي  را شديدالنفع است چنانچه حمام به آب شيرين بدان اولي است كه قريب او نشود و چون ظرفي از آب چـشمه                     

 بـه مـشكل     حاره يا از آبي كه در آن ادوية قولنجي پخته باشند پرهيز كنند و زير آن  ظرف سوراخ بسيار تنـگ كـه                       

محسوس شوند كرده باشند و مريض را بر پشت خوابانيده و ظرف به قـدر قلـت از آن بردارنـد تـا بـر شـكم او از آن                              

نويسد كه اين محل به آب گرم ساده نيز در تسكين درد               مي سرهنديقطرات متفرق متواتر بچكد نفع شديد نمايد و         

باشد آبزن به سبب ارخا و ترقيق ماده باعث زيـادتي انـصباب              گويند كه اگر ماده در انصباب        بعضياز عجائب است و     

ماده گردد و اگر سبب قولنج رياح غليظ بود به سبب غلظ تحليل نشود و منبسط گردد پس وجـع زيـاده شـود و از                          

اين جهت استعمال آبزن در قولنج بيشتر ضرر رساند اما وقت انحالل يـا هنگـامي كـه سـبب قـولنج ضـعيف باشـد                           
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الحال امـا آب آبـزن        ست و گويند كه آبزن به قولنج ريحي و ثفلي شديدالموافقت است و مسكن درد في               شديدالنفع ا 

نويسد كه نشـستن در آبـزن       مي خجنديآنقدر باشد كه از محل درد تجاوز نكند تا اعضاي فوقاني مسترخي نشوند و               

ز قـولنجي عقـل زائـل شـود پـس           ترين اشيا است بر تسكين وجع قولنج و گاهي درد شدت كند حتي كـه ا                 از معين 

الحال تسكين درد نمايد و قوت وارد كند و معالج را تمكن حاصل شود و اگرچه در آب گرم تنهـا                       جلوس در آبزن في   

نشانند لكن ضعيف از آن حذر كند و در آن  مقام را طول ندهد تا غشي بر آن نيفتد و بايد كه وقت جلوس در آبـزن                            

 در قولنج مبادرت به تخذير نكنند بهر آن         و بدانند كه  د و بايد كه خوشبو يا ببويانند        معده از طعام و شراب خالي باش      

اندازند و استعمال مخدرات عالج حقيقي نيست بهر آنكـه  كه مبادرين به تسكين وجع از مخدرات در خطر عظيم مي    

ج خلط غليظ باشد    عالج حقيقي قطع سبب است و تخدير تمكين سبب كند و ابطال حس نمايد پس اگر سبب قولن                 

تر گردد و اگر شدت تكاثف جـرم          تر شود و اگر بارد يا مزاج بارد باشد باردتر گردد و اگر ريح غليظ بود و شخين                   غليظ

تـر از اول      روده باشد كه محتبس از آن  منحل نشود تكاثف او شديدتر گردد و درد بعد يك دو روز يا سه روز سـخت                       

ذكر ادوية كـه    باشد بدان مشغول شوند بلكه به ازالة مسبب مصروف گرداند           عود كند پس واجب نيست كه تا ممكن         

نويسد كه آنچه در قولنج بالخاصـية فعـل كنـد از آن جملـه شـورباي                   الرئيس مي   شيخبالخاصيت قولنج را نافع است      

خراج خراطين خشك كرده نافع اوجاع قولنج است و سرگين گرگ كه از خوردن است             ايضاً  هدهد و گوشت آن است و       

به هم رسد و عالمتش اين است كه سفيد باشد و در آن رنگ ديگر مخلوط نبود و مخصوصاً آنچـه بـر خـار انداختـه                           

ترين چيزي است در شربتي يا در عسل بياشامند و يا در عسل سرشته چنـد قاشـق بليـسند و يـا سـفوف                           باشد نافع 

ين او استخوان يافته شـود آن نيـز عجيـب اسـت و              كنند به نمك و فلفل و اندك افاويه خوشبو سازند و اگر در سرگ             

اند كه تعليق او نمايند و در  اند كه تعليق آن بر ران جانب درد نافع است قطع نظر از شرب آن و امر كرده دعوي كرده 

دهد و   شهادت نفع تعليق او مي     جالينوسجلد نمر يا گوزن و صوف بز نر كه گرگ آن را گرفته و از آن رسته باشد و                    

تـر از     اند كه خوردن جرم رودة گرگ خشك كرده ساييده با آنچه مناسب بود در نفع بالغ               چه در نقره باشد و گفته     اگر

مقام اين است كژدم سـر و دم بريـده بريـان              چنين كباب گردة آن و آنچه قائم        سرگين اوست و اين بعيد نيست و هم       
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اين بر قولنج صحيح نمايند تا آن نباشد كه مجربين بر           كرده است كه آن  قولنج را شديدالنفع است و بايد كه تجربه              

اند زيرا كه آن نافع سنگ گرده است پس در سنگ گرده بالـذات نـافع بـود و در قـولنج بـا                        قولنج كاذب تجربه كرده   

اند اين است كه شاخ گوزن سوخته كه سفيد شـده باشـد             غرض و از چيزي كه در اوجاع قولنج اشتداد و وجع ستوده           

 گويد كه اگر بزرالبنج يا بـيخ آن  اركيغانساند كه اين تسكين وجع در ساعت كند قال بخورند و گمان كردهتا يك مث 

 گفته كه اگر سگ را ببندند و سه روز به جز استخوان             جالينوسبر صاحب قولنج تعليق نمايند تسكين الم او نمايد و           

جوف تعويذ نقره نهاده بر مكر صـاحب قـولنج بندنـد            چيزي آن را خوردن ندهند و بعد از آن سرگين او بگيرند و در               

درد او ساكن كند و در خواص آمده كه چون پارة از ناف كودك نرينه بگيرند و زير نگـين انگـشتري زر يـا سـيم در                            

نويسد كه از مجربي به من رسيده كه برگ            مي سرهنديطالع مريخ داشته با خود دارد حامل آن از قولنج ايمن شود             

الحال تسكين درد او كند و اياج فيقرا   كه اهل هند آن را فرش نامند چون بسايند به آب گرم بخورند فيطرفاي كبير

را در تسكين درد او قوت عجيب است و گويند كه خوردن تخم عناب نيم مثقال به عرق باديان يا بـه شـيرة آن نيـز                    

 گويند اسـتخواني كـه از       مجربين بعضو  بالخاصية نافع قولنج است و كذا سرگين مگس به آب خوردن مجرب است              

سرگين گرگ برآيد تعليق او به قدر باقال بر كمرگاه همان وقت از قولنج نجـات دهـد و ايـن مجـرب اسـت چنانچـه                           

شخصي معتاد به قولنج بود چون تعليق او در رشتة صوف بر آن نهادم صحت يافت و اصالً عود نكـرد و چنـد مرتبـه                          

حيح يافتم و به ارباب قولنج براي تعليق به دفعات دادم و شفا يافتند و بعد از آن از مـن                     اين را آزمودم و هر مرتبه ص      

 گفته كه نشستن بر پوست گرگ و خفتن بر آن  و گذاشتن آن بر زين اسب سواري خـود در                      رازيشكايت نكردند و    

ذكر اغذية   سال تجديد او كنند      چنين اگر از آن كمربند سازند و بر پشت بندند و در هر              قولنج تأثير عظيم دارد و هم     

 اما حكم كلي غذا در اقسام قولنج اين است كه تا وقتي كه ضعف نـشود طعـام و شـراب مطلقـاً تـرك                          اصحاب قولنج 

نمايند و بعد انحالل قولنج نيز قدر اقل شورباي چرب از لحوم قنابر و عصافير و حمالن و ماءاللحم با توابـل بدهنـد و                  

اف قولنج احتياج به غذاي مزلق طين باشد و اين امري است كه در آن شك نيست و امـا                     در جميع اصن   شيخبه قول   

احتياج به غذاي مقوي امري است كه هنگام ظهور ضعف به سبب شدت درد و كثرت استفراغ باشد و مقويـات مثـل                       
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اب گداختـه اسـت و      برشت و مغز نان در شوربا و شر         آب لحوم خفيفة مطبوخ به قوت و مصالح نافعه و زردة بيضة نيم            

مقام قانون و گاهي احتياج افتد كه         اما ترك غذا اصالً نافع قولنج بلغمي و ريحي و غير آن است و اين امري است قائم                 

تربد و سقمونيا در شوربا و در نان ايشان داخل كننـد و بايـد كـه نـان ايـشان خـشكار خميـري غيرفطيـر و مالئـم                              

كه نفع كند يا ضرر رساند انجير و مويز و بادام و خرماي تر است چـون هـر                   غيرسخت باشد و اكثر صاحبان قولنج را        

واحد از اينها شيرين باشند و خربزه بسيار شيرين و پخته قبل از طعام در حال صحت به اكثر صاحبان قـولنج ضـرر                        

سـت و در گوشـت      النفـع ا    ندارد و اما شورباي خروس پير و قنابر و بچة كبوتر قولنج ثفلي و اصناف بـارد را مـشترك                   

خروس پير رخصت نيست و اما در لحم قنبره نيز قومي رخصت نداده بهر آنكه توقع قوت او در مطبوخ از لحم او بـه                         

چنين لحم    اند كه لحم او نافع است و اگرچه بريان باشد و هم            حكم داده  جالينوس و   روفسمريض است و قومي مثل      

ع است و هر قولنج كه در اندر آن حرارت عظيم نباشد و كـذلك               هدهد و تجرع مري نبطي قبل طعام هفت جرعه ناف         

 بدان كه برنج و جاورس و سويق و هر چـه قـابض و مولـد                 ذكر مضرات ارباب قولنج   برشت براي ايشان نافع است        نيم

 گويد كه عسل خام و آنكه اندك باشـد مـورث قـولنج اسـت و ظاهرالـسبب                   خجنديرياح بود استعمال نبايد كرد و       

ر آن است و قلت خود در كسي مولد قولنج خواهد بود كه امعاي او بالطبع در خلقـت يـا بـه عـارض مثـل                           ريحيت د 

حامله تنگ باشد و لهذا حامله را از شرب ماءالعسل هنگام خواب قولنج ظـاهر شـود و آن داللـت بـر حمـل او كنـد                            

ق قـولنج از تنـاول عـسل و اگرچـه           اند كـه جمـاعتي را در دمـش         گفته و بعضي محققيان از اطبا گفته       بقراطچنانچه  

نويسد كه اشيايي كه صاحبان قـولنج را ضـرر دارد بعـضي از                مي سينا بوعليمطبوخ به اشياي ديگر بود عارض شد و         

آن اغذيه است بلكه جميع اجرام لحوم سواي آنكه در ذكر اغذيه مذكور شد و نان ميده و فطير و سكباج و مـضيره و                         

يخ و قطائف كه كمتر ضرر دارد و كذا خشكنانات همه مضر اسـت و فتيعـت و زالبيـه و                     زيت و كشكيه و بهطه و لوزب      

اي كه در آن نفخ باشد و جمله به قبول سواي چقندر و سداب ضرر دارد و نعناع              البان و پنير كهنه و تازه و كل اغذيه        

ون و جميـع فواكـه اال       كه در آن  نفخ است نيز مضر بود و كذلك جرجير خـون ايـشان را مـضرت دارد و مثـل زيتـ                        

مشمش و آلو براي صفراوي و حار و ثفلي از حرارت فقط سواي غير اينها و كدو خاصةً و خيار و بادرنگ و به كرنب و                          
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شلجم و قنبيط و امرود و سيب خصوصاً ترش و قابض و زعرور و كنار و غبيرا و كندش تازه و توت سياه و زرشـك و                           

 سازند و مانند آن اعداي قولنجي است به استعمال او براي ايشان سبيل نيست سماق و حصرم و ريباس و آنچه از آن

 كـه   و امـا افعـال    چنين جوز تر و بادام تر و باقالي تر ايشان را مضر است و انار شيرين كمتر مضر از ترش است                        و هم 

 خـصوصاً بـراز     صاحب قولنج را حذر از آن واجب بود مثل حبس ريح است و حبس براز و خـواب بـر حاجـت بـراز و                        

خشك بلكه واجب است كه هنگام خواب به رفع حاجت روند و بدان كه حبس ريح بيشتر قولنج حادث كند به سبب                    

اصعاد او ثفل را و حصر او در آن جا حتي كه شئ واحد ؟ جمع شود و به سبب احداث او ضعف در امعا و گاهي ايـن                             

پيدا كند و گاهي در مفاصل مرتبك گردد و تشنج پيدا كند            مؤدي به استقسا گردد گاهي ظلمت بصر و دوار و صداع            

  حركت و جماع بر امتالي طعام صاحبان قولنج را مضر است و شراب سرد و شراب بسيار بر طعام به دستورايضاً و 

  عالج قولنج بلغمي

 قرطم يـك نـيم      روغن بيدانجير يك توله در گالب شش توله آميخته بنوشند و اگر روغن مذكور تا سه توله در شيرة                  

گرم بدهند و در اين باب از مجربات حكيم علويخاني            توله و شيرة تخم خربزه نه ماشه عسل سه توله داخل كرده نيم            

كند و اگر سناي مكي نه ماشه گل بنفشه گل سرخ باديان هر يك              شود و كمتر تخلف مي      است و يك پاس صحت مي     

الثعلب و گالب جوشـانيده روغـن         منقي سه توله در عرق عنب     شش ماشه تخم قرطم نه ماشه انيسون سه ماشه مويز           

تر است و يا سناي مكي پنج ماشه تربد موصوف سه ماشـه در گلقنـد سـه                    بيدانجير يك توله داخل كرده بدهند نافع      

الثعلب بخورند و گاهي ريوند چيني سه ماشـه در ايـن دوا افـزوده و وزن سـنا                     توله آميخته همراه گالب و عرق عنب      

شود و تربد پنج ماشـه زنجبيـل           ماشه و گلقند چهار توله همراه عرق باديان هفت توله گالب پنج توله داده مي               چهار

يك ماشه سوده با شكر مساوي آميخته نيز مفيد بود و معاجين مسهله چون جـوارش اسـقف و نارمـشك و قيـصر و                         

 آب گرم يا گالب يا مطبوخ سـنا بخورنـد و         معجون تمري و بنفشه و تربدي و معجون راحت و تربالشه و مانند آن به              

يا پس از تناول معجون راحت يك توله شيرة سناي مكي يك توله تا دو توله مويز منقي دو توله گلقنـد چهـار تولـه                          

گالب پاؤ سير شربت دينار چهار توله بنوشند و سفرجلي مسهل و شهرياران خصوصاً اگر با قولنج غثيان باشد مفيـد                     
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ال با مثل آن  شكر سرخ با آب گرم و ترياق اربعه و ترياق كبير نيز نافع بود و در صورتي كه قولنج                        بود و خوردن مثق   

قوي باشد اوالً شياف مسهل به كار برند و شيافي كه از تربد و شحم حنظل و بـورق و انـزروت و نمـك و گـل سـرخ                              

 حقنة قوي عجيب سبب شدت اعراض       جمله مساوي بسازند و در اين باب مجرب است و اگر از شياف اسهال نشود و               

به عمل آرند و بعد از آن از مسهل تنقيه نمايند و اگر درد شديد باشـد و خـوف هالكـت بـود برشـعثا يـا فلونيـا يـا                                

كند مگر وقتي كه سبب ضعيف باشد و بعد تنقيـه صـبح و    الشفا براي تسكين آن دهند و تكميد و آبزن ضرر مي    حب

يرة باديان نه ماشه و شيرة قرطم يك توله و نيم شيرة انيسون چهار ماشـه شـهد                  شام جوارش مصطكي نه ماشه با ش      

دو توله تخم حرف پنج ماشه پاشيده بدهند و بعد زوال مرض يك دو روز غذا ندهند بلكه اقتصار بر آب يخي نماينـد                      

صعتر يك توله قرنفـل     و يا شورباي مرغ كه خوب آن را دوانيده ذبح نموده بسفايج نه ماشه تخم قرطم يك نيم توله                    

هفت ماشه به صره بسته در آن انداخته به روغن گاؤ چرب پخته باشند بنوشند و عوض آب سرد عرق باديان دهند و                       

تا سه روز دواي اسهال به تكرار دهند و تا تنقيه تمام حاصل شود بعده جهت تقويت معـده و امعـا جـوارش كمـوني                          

 كـه نـافع     ذكر ادوية مفردة يونانيـه    د و نان تنوري بزوردار با شوربا دهند         كبير و فالفلي به عرق مناسب استعمال كنن       

قولنج بارد است و خورن يك مثقال تخم ماهودانه دو مرتبه نيم نيم مثقال به عسل سرشته يا به جالب گرم مجـرب                       

 و كـذا    سويدي است و كذا خوردن گشت قنابر مسلوق يا مشوي يا نوشيدن شورباي آن و كذا خـوردن فطراسـاليون                   

شرب و حقنه روغن بطم و كذا شرب و حقنة نمك نبطي و كذا حقنه به طبيخ انجير و شراب كهنه پخته چون بورق                        

دو درم و سقمونيا درم بر آن پاشيده باشند و كذا شرب مرغ خروس كهنه شكم او را از بسفايج كوفته و مغز قـرطم و        

 زير آسمان گذارند و كذا خوردن ريوند دو درم بـا رب عـورم        نمك پر كرده پخته باشند تا مهرا شود و بعد از آن شب            

محموده و يك درم غاريقون و كذا زعفران براي تسكين درد به تخدير آن  از مجربات اوسـت و گوينـد كـه شـرب و                           

حقنه به طبيخ قنطوريون دقيق با سكبينج يا عصارة چقندر يا بول و غل محلول به عسل يا روغن بيدانجير يا شـحم                       

المحلب به عسل يا فرفيون يه اوثولوسات به نصف درم انيسون همراه ماءالعسل يا هليون يا                   و خوردن مغز حب    حنظل

غاريقون دو درم به نصف درم جندبيدستر يا مغز بادام تلخ به عسل قدر جوزه يا خولنجان يا تخم عنـصل كوفتـه بـه                         
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-او كوفته به شرب عتيق و مـر آميختـه يـا حـب             عسل سرشته به قدر مغز فندق در انجير نهاده يا حلزون مع صدف              

الرشاد سه درم به آب گرم يا تخم چقندر يا زاج بريان يا بسفايج ده درم يك بار با سرگين ماكيان به سـركه ممـزوج                          

به آب و شراب عسل در قولنج صعب يا جاوشير دو درم تنها و به شراب يا مغز تخـم بيـدانجير يـا روغـن آن همـراه                             

البان يا حرف پنج درم باريك ساييده بـه           ج فيقرا يا شحم حنظل يا زرواند طويل يا لحم غزال يا حب            سكنجبين و ايار  

الغار يا حاشا دو مثقال به آب گرم يا زراوند مـدحرج يـا                الغراب يا ثوم يا بندق هندي نه قيراط با حب           آب گرم يا رجل   

موده يا فوتنج بري بـه عـسل آميختـه يـا لحـم              پوست هليلة كابلي يا بنگ يا مشكراطمشيع يك درم به ربع درم مح            

گرم يا مرباي زنجبيل يا محروث يا انجـدان يـا             خارپشت و شحم آن به شراب شبت يا جوزالزنج يك دانگ به آب نيم             

كاشم يا بيخ راسن به شراب كهنه يا انجير تر و خشك و نوشيدن برگ ماهودانه در شـورباي خـروس پيـر پختـه يـا                           

آب سبوس گندم ساخته يا طبيخ نبات سمسم يا آب طبيخ گندنا يا طبيخ اقحـوان يـا طبـيخ                    حريره از مغز قرطم و      

حرمل يا آب اطراف نرم آزاد درخت يا روغن بلسان يا عصارة كرفس يا طبيخ عرطنيثا كـه آن بخـور مـريم اسـت يـا          

صـرف يـا    حنظل صحيح در شراب خوشبو خوب جوشانيده و يا طبيخ خسك يا طبيخ برگ سوسن يا شـراب كهنـه                     

عصارة برنوف مع جاوشير يا عصارة لبالب يا طبيخ حرفراف كه در مصر معروف بـه قبلـة سـلطان اسـت يـا شـورباي                          

هدهد به شبت پخته يا شورباي خراطين به آب طبيخ شبت پخته يا طبيخ انجدان يا شراب افسنتين يا شراب حلو يا 

 و اختالط مري شعير در طعام و حقنـه بـدان و حقنـه               نبيذ زبيب و شراب روغن ناردين يا روغن سداب و مالش آنها           

سداب مطبوخ در زيت خوشبو و خلط فلفل سياه در طعام كه آمن از حدوث قولنج است و اختالط سرگين كبوتر در                      

حقنه و حمول فتيلة زهرة گاؤ نر و شحم حنظل و لطوخ مقعد بدان و حقنة زيرة باريك سوده به زيـت يـا بـه زيـت                            

النيل در حقنه و شرب و ضماد ميعة سائله يا حرمل و حمول قطعة صابون به طول انگشت                    عمال حب كهنه تنها و است   

تراشيده و امتصاص انگور بسيار شيرين بدون پوست و تخم او و طبخ مغز قرطم در شورباي خروس پير و يا در حقنه                       

الي آن و كذا عصارة قثاءالحمـار و        و ضماد كنجد مع پوست آن بر ناف يا سرگين گاؤ به زيت خوب پخته بر ناف و حو                  

زهرة گرگ كذا نطرون به زهرة بز و كذا پشك بز به سركه يا بول اطفال نابالغ سوده بر شكم و كذا برگ تنبول سوده                         



669 

 

و كذا باديان و برادة شاخ نر گاؤ و شحم حنظل بر ناف و غذا از انجرة مسلوق مطيب به روغن كنجد يا به روغن بادام                          

ق مطيب به روغن كنجد و كذا لبالب سفيد گل مسلوق مطيب به روغن بادام هر واحد نافع است و                    و كذا قطف مسلو   

 اگر حرمل را ساييده با روغن شبت بر ناف ضماد كنند جهت قـولنج مـزمن نـافع اسـت و اگـر                        تحفه صاحببه قول   

ر ادوية مركبة يونانيه كـه نـافع        ذك پيخال كبوتر با شهد آميخته زير ناف بمالند و طال سازند شكم آرد و فائده كند و                

 قولنج و عسر بول را بگشايد زيرة سياه مدبر بورة ارمني فطراساليون زنجبيل فلفـل                تمري جوارشقولنج بلغمي است    

سفيد هر يك دو درم و نيم سقمونياي مشوي پنج درم خرماي دانه بيرون كرده مغز بادام مقشر بريان كرده هر يـك                       

 خرما را در سركه يك شبانه روز خيسانده سائيده از غربال بيرون كننـد و عـسل كـف                    ده مثقال برگ سداب ده درم     

گرفته سه وزن ادويه آميخته بجوشانند تا به قوام آيد پس ادويه كوفته بيخته بدان بسرشند از پنج تا هفت مثقال به                      

افـع سـردي معـده و جگـر          كه اسهال آرد و قولنج بگشايد و مفتح سدد و مفيد استسقا د             جوارش شهرياران آب گرم   

الطيـب دانـة قـاقلين        مسهل بلغم و مرة سودا است به نسخة معمول زنجبيل قرفه دارچينـي قرنفـل سـليخه سـنبل                  

مصطكي رومي نارمشك ساذج نانخواه تخم كرفس انيسون هر يك شش درم شيطرنج زعفـران هـر يـك چهـار درم                       

النيل هر يك هـشت درم بـسفايج پـنج درم             ون حب سمقونياي مشوي تربد موصوف به روغن بادام چرب كرده افتيم         

مـسهل نـافع قـولنج و در        جـوارش سـفرجلي     نمك هندي سه درم قند سفيد بيست درم به عسل سه چند سرشـته               

امزجة حار و بارد حتي كه در تب به تجربه رسيده و اسهال خوب نموده دارچيني زنجبيل دارفلفل هـر يـك دو درم                        

عرق نفخ قطعات بهي از تخم پاك كرده هر يك نيم سير عالم گيري عسل يك سير                 تربد موصوف پاؤسير عالم گيري      

كـشند بپزنـد كـه    اول قطعات بهي را در عرق نعناع كه عبارت از سركه خالص و برگ پودينه است كه آن را عرق مي          

ران كوفته بيخته   مهرا شود و از آتش فرود آورده بر سنگ صاليه كرده با شهد قوام نمايند پس ادوية ديگر سواي زعف                   

كم اندازند و حل كرد كه بدارند قدر خوراك تا دو توله و هر گاه موسم بهي                   بياميزند و زعفران را در گالب ساييده كم       

قولنج بگشايد و بلغم خام از معده و امعا برآرد و قي بـازدارد              جوارش اسقف   تازه نباشد به مرباي آن به دستور بسازند         

اصره و پشت را نافع سمقونيا تربد سفيد هر يك هفت درم فلفل سـياه زنجبيـل هـر يـك                     و به رياح بواسير و وجع خ      
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چهار درم دارچيني آمله مقشر قرنفل جوزبوا بسبابه مصطكي هر يك دو درم قند سفيد بيست درم كوقفته بيخته به                    

ج بگـشايد   طبع نرم كنـد و قـولن      جوارش نارمشك   عسل بسرشند شربت جهت هضم دو درم و براي اسهال شش درم             

خيربوا يك درم قاقله دارچيني هر يك دو درم نارمشك قرنفل هر يك سه درم دارفلفل پنج درم زنجييل شـش درم                      

جـوارش  سمقونيا بيست درم نبات سفيد سي درم كوفته بيخته با عسل معجون سازند شربتي از يك درم تا سه درم                     

دفع كند دارفلفل زنجبيل هليلة زرد سمقونيا تربـد سـفيد           قولنج و نقرس را نافع بود و اخالط لزجه و غليظ را             قيصر  

هر يك دوازده درم تخم كرفس نانخواه عاقرقرحا هر يك شش درم قند سـفيد پـانزده درم كوفتـه بيختـه بـه عـسل            

سازد و بـدن را از اخـالط           نافع است از براي وجع قولنج و نقرس و درد پشت و زانو پاك مي               حب منتن اكبر  بسرشند  

سكبينج جاوشير مثل تخم حرمل شحم حنظل صبر سقوطري افتيمون هر يك دو درم سمقونياي مشوي غليظ اشق 

الطيب زعفران جندبيدستر هر يك دو درم فريفون يك درم صـمغ را بـه آب حـل كننـد و      شش درم دارچيني سنبل 

رخ پوست هليلـه   سناي مكي مقل گل سحب مسهلباقي اجزا كوفته بيخته با آن سرشته حب سازند شربتي دو درم   

زرد هر يك سه ماشه مويز منقي يك توله مغز خيارشنبر دو توله به روغن بادام چرب كرده حب بندند و بـه حـسب                         

السالطين اخالط مختلفي و بهترين نسخه آن است و حرارت و حـدت كمتـر دارد و در رفـع قـولنج                        مزاج دهند حب  

 خرفه و مقشر هر يك پـنج درم مغـز تخـم كـدو و مغـز                  ثفلي و بلغمي به غايت نافع است گل بنفشه گل سرخ تخم           

خيارين مغز بهدانه گل نيلوفر نشاسته هر يك سه درم گشنيز خشك مصطكي طباشير كتيرا هـر يـك دو درم مغـز                       

القدر نخود سازند خوراك از يك ماشـه تـا دو           جمال گوته مدبره درم كوفته بيخته به لعاب اسپغول صاليه كرده حب           

النيل تربد سـفيد مجـوف خراشـيده       از بياض استادي غفراهللا حب     نوع ديگر  شربت شكر و گالب      ماشه حسب مزاج به   

السالطين مدبر بيست دانه ادويه را به لعاب بهدانه كهرل كرده             ريوند خطائي هر يك يك توله بهدانه شش ماشه حب         

قمونيا ثلـث جـزو انـزروت        كه جهت قولنج نافع اسـت سـ        حب اسرائيل به قدر دانة باجره حب بندند خوراك نه حب          

ها   شحم حنظل هر يك نيم جزو شبرم سكبينج هر واحد يك جزو كوفته به عسل مصطفي سرشته به قدر نخود حب                    

العمل است خصوص در حـل       در اخراج مواد از عمق بدن به غايت قوي         حب شحم حنظل  بندند شربت حب پنج درم      
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چي سفيد دارچيني زعفران مر سياه صبر سقوطري پوست هليلة قولنج و تسكين درد آن نظير ندارد و قرنفل دانه االي

زرد و زنجبيل شنگرف هر واحد يك درم شحم حنظل تربد موصوف هر يك سه درم همه باريك به عـرق باديـان يـا                         

گالب حب سازند به قدر گاؤرس خوراك شصت حب تا هشتاد و صد به قدر قوت مزاج و شدت و ضعف مـرض را بـه                          

فرجل مسهل معده را قوت دهد و اشتهاي طعام آورد و قولنج بگشايد بهي شيرين نيم مـن را از                    آب يا عرق مذكور س    

پوست و دانه پاك كنند و در دو من سركه خمر بجوشاند تا مهره بعد از آن ساييده از غربال بيرون كنند و يـك مـن                       

زنجبيل دارفلفل دارچيني هر يـك      عسل صاف آميخته بجوشانند تا به قوام آيد پس اين ادويه كوفته بيخته بسرشند               

دو درم قلقلة صغار و كبار زعفران هر يك سه درم تربد سفيد سي درم مصطكي پـنج درم سـمقونيا ده درم شـربتي                         

 مسمي به شربت مبارك در اقسام قولنج و امراض بارده به غايـت              شربت بسفايج پنج تا هفت درم مثقال بعه آب گرم         

رند بسفايج سبز سائيده باريك كوفته پنجاه درم تربـد موصـوف كوفتـه ده درم                نفع و مجرب است و مقوي احشا بگي       

عود زياده كوفته دو درم ابريشم خام زرد مقرض هفت درم همه را خوب بجوشانند و صاف كرده گالب عرق گاؤزبـان                      

 هـر يـك     عرق بادرنجبويه هر يك يك سكرجه قند سفيد سه درم اضافه كرده به قوام آرند و مشك خالص و زعفران                   

 نافع قولنج مغز خيارشنبر دو توله مصطكي يك توله          ضمادربع درم بيفزايند خوراك سي درم يا شصت درم آب گرم            

 مـسهل قـوي و قـولنج صـعب را در     تربالشه معجونشكر سرخ سه توله با هم سوده گرم كرده بر شكم ضماد نمايند      

ارفلفل زنجبيل به رنگ كابلي قرنفل آملـه مقـشر          يك ساعت بگشايد و مجرب است خيربوا قرفه ساذج هندي فلفل د           

الطيب زعفران مصطكي هر يك نيم مثقال تربد سـفيد سـمقونيا هـر يـك ده                   هر واحد يك مثقال تخم كرفس سنبل      

 كه قولنج بگـشايد زنجبيـل فلفـل         معجون تمري مثقال كوفته بيخته با سه چندان آن عسل بسرشند شربتي دو درم             

نيا ده درم خرماي دانه بيرون كرده مغز بادام برگ سداب هر يك شصت درم خرما را                 سفيد هر يك بيست درم سمقو     

يك شبانه روز در سركه تر كرده بسايند و ادويه را كوفته بيخته با نيم من عسل صاف معجون سازند شربتي سه درم                       

داوي نمايد بعد از تفتيح      تأليف حكيم مؤمن قولنج را به غايت نافع است و اخراج مواد سو             مسهل معجونتا چهار درم    

السوس سمقونياي مقشوي نشاسته بسفايج گل سرخ هر يك پنج مثقـال هليلـة سـياه                  و مزيل امراض حاره است رب     
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پوست كابلي روغن بادام مغز تخم قرطم هر يك بيست مثقال سناي مكي گل بنفشه هر يك سـي مثقـال عـسل دو                        

 بنفشه و هليلة سياه هر يك دو مثقال هليلـة كـابلي بيـست            چند عسل را نخست به آبي كه در آن سنا و گل سرخ و             

 تـأليف   معجـون سـنا   مثقال جوشانيده باشند به قوام آرند و ادويه كوفته بيخته در آن بسرشند شـربتي پـنج مثقـال                    

كند و از هر قسم ماده كـه   حكيم علي اسهال برفق نمايد و دفع مواد و حميات و امراض دماغي و معوي و مفاصل مي    

نمايد و به غايت نافع است سناي مكي يك نيم رطل افتيمون يك رطـل بـسفايج فـستقي تربـد                        باشد دفع مي   اغلب

سفيد خراشيده و گل بنفشه كه يك نيم رطل زنجبيل هفت مثقال ادويه را سائيده با پنج رطل خميرة بنفشه و يك                      

 تأليف حكـيم موصـوف دفـع        جون تربد معرطل گلقند و نيم رطل عسل خمير كنند شربتي از دو مثقال تا ده مثقال                

مواد بلغمي كند بگيرند تربد سفيد مجوف خراشيده يك رطل زنجبيل يك اويه فلفل سـه درم درم مـصطكي رومـي                      

يك اوقيه تربد را به روغن بادام چرب كنند و با سائر ادوية كوفته بيخته با دو وزن عسل خام معجون سازند شـربتي                        

 مـسهل اخـالط ثلثـه و معمـول اسـت زنجبيـل       معجـون بنفـشه  رم حل كرده بنوشند از دو درم تا پنج درم به آب گ 

مصطكي قرنفل گل سرخ قاقله هر يك سه درم بسفايج سناي مكي سمقونيا هـر يـك پـنج درم تربـد موصـوف گـل               

بنفشه هر يك ده درم شربت گاؤزبان شربت نيلوفر هر يـك بيـست درم شيرخـشت سـي درم تـرنجبين آلـو بخـارا                          

ها آميخته با سـه چنـد          يك پنجاه درم شيرخشت و ترنجبين در گالب حل كرده صاف نموده با شربت              تمرهندي هر 

 كه قولنج بگشايد و معده و دل را قوت دهد برگ سنا پنجاه درم ترنجبين نيم آثار مويز                   معجون سنا قند به قوام آرند     

 درم كوفته بيختـه شيرخـشت و        منقي يا كشمش نيم آثار شيرخشت سي درم گل سرخ پوست هليلة زرد هريك ده              

ترنجبين در آب حل كرده صاف نمايند پس كشمش كوفته بياميزند و به قوام آرند و بدان سرشند شربتي پنج مثقال     

تا ده مثقال و در نسخة سديدي بنفشه نيلوفر بادرنجبويه روغن بادام هر يك دو درم عوض هليله است و نوشـته كـه                        

 قـولنج بگـشايد سـكبينج تخـم كـرفس           معجـون سـكبينج   داخل كنند بهتر باشـد      اگر شكر سفيد رطل نيز در قوام        

جندبيدستر از هر يك يكجزو و سقمونيا نيم جزو سقمونيا را در روغن بادام بسايند و سكبينج را در عسل حل كـرده                       

 نـافع  بهم آميزند و داروهاي ديگر را كوفته بيخته با آن بسرشند شربتي سه مثقال معجـون بـه نـسخة معمـولي كـه             
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قولنج و مسهل بلغم است مغز بادام پوست هليلة كابلي سناي مكي هر واحد يك توله غاريقون تربد موصوف هر يـك      

 كـه ملـين طبـع       معجـون السوس هر يك دو درم زنجبيل نيم درم شهد سه چند ادويه               دو مثقال باديان گاؤزبان رب    

طكي شش درم تربد موصوف ده درم زنجبيل يك      مسهل بلغم مقوي معده مفيد قولنج است مويز منقي نيم رطل مص           

درم به جالب مقوم بسرشند خوراك تا پنج درم و براي مداومت سه درم مسهل معمول ميـر پادشـاه نيزنـافع قـولنج       

است سناي مكي يك نيم توله گل سخ يك توله تخم كاسني بيخ كاسني باديان هر يـك نـه ماشـه سـداب قردمانـا                          

ماشه در نيم آثار آب جوش دهند تا چهارم حصه بماند صاف كرده گلقند چهار تولـه        انيسون بيخ كرفس هر يك پنج       

 زيرة سياه انيسون هر يك سه ماشه بيخ باديان شش ماشه بيخ كـرفس چهـار                 ديگرداخل كرده بنوشند غذا نخوداب      

و در صـورت    ماشه جوشانيده مغز خيارشنبر شش توله گلقند چهار توله روغن بادام شش ماشه داخل كـرده بدهنـد                   

رنگيني قاروره گل بنفشه شش ماشه باديان يك توله به عرق باديان پاؤ آثار گالب نيم پاؤ جوشانيده مغز فلوس چهار 

 مسهل كه براي قولنج بارد مفيد زيره انيـسون         ايضاًتوله ترنجبين چهار توله حل كرده روغن بادام داخل كرده بدهند            

ه شيرة تخم معصفر دو توله فلوس خيارشنبر شش توله فانيذ چهار تولـه              يك چهار ماشه نانخواه شش ماشه جوشانيد      

العثلـب بنفـشه گـل سـرخ مـويز منقـي        روغن بادام پنج ماشه داخل كرده بنوشند ايضاً مسهل كه معمول است عنب            

 پرسياوشان بيخ كاسني باديان بيخ باديان سناي مكي در آب جوش داده مغز فلوس گلقند شكر سرخ روغن بيدانجير                  

داخل كرده بنوشند و به جاي آب عرق مكوه غذا نخوداب و روز ديگر شيرة باديان شيرة تخم كشوث هـر يـك پـنج                         

ماشه در عرق باديان برآورده و گلقند شربت نيارد داخل كرده بخورند و اين نطول كننـد گـل پـالس پاؤسـير تخـم                         

ر آب پوست اثار جوشانيده نطول نمايند و خربزه كوفته توله برگ شبت پاؤسير تخم شبت تخم قرطم يك يك توله د

 گل بنفشه گل سرخ هر يك شش ماشه انيسون چهار ماشه چهار ماشه مويز منقي دو توله خربزه                   ديگرثفل بربندد و    

نه ماشه در عرق مكوه گرم كرده شب تر نمايند و صبح جوش داده صاف كرده گلقند ماليده باز صاف نموده و روغـن              

 بنوشند و شياف شكر سرخ دو توله ترنجبين يك توله قوام نموده مغز فلـوس تولـه عليحـده در                     بيدانجير اضافه كرده  

آب ماليده تربد سفيد سناي مكي بورة ارمني هر يك سه ماشه عصارة ريوند يك ماشه شحم حنظل دو ماشه صابون                     
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 كـه قـولنج بلغمـي دوري بـا          ديگـر ها ساخته يكي بعد ديگري بردارند و          توله روغن گل توله آميخته به دستور فتيله       

البواسير باشد فرفيران مصطكي يك ماشه سوده در گلقند يك توله بليسند بااليش گالب سه توله و عرق باديـان                      ريح

گرم بنوشند بعد از آن  شيرة مغز بادام شيرين پانزده عدد شيرة قرطم سه توله در گالب پاؤ آثار برآورده            پنج توله نيم  

گرم بياشامند روز ديگر كه غلبة ريـح بواسـيري باشـد مقـل ازرق يـك ماشـه و در                ماليده نيم  گلقند كهنه چهار توله   

جوارش مصطكي يك توله ورق نقره يك عدد سرشته شيرة انيسون پنج ماشه شيرة صعتر فارسي هفت ماشه باديـان         

ديـان هفـت تولـه بـرآورده        نه ماشه مغز قرطم يك توله مغز بادام هفت عدد در گالب نه توله كيوره پنج توله عرق با                  

شربت بزوري حار چهار توله داخل كرده تودريين و يا حرف نه ماشه و فرنجمشك يا بالنگو چهار ماشه بدهند و غـذا                       

دوپهر شورباي جوز مرغ مرغن به نان روة خميري كه در آن  باديان افتاده باشد بخورانند و به جاي آب عرق باديـان                        

 فرفيران دو حبه مصطكي چهار حبه گلقند يك توله شيرة تخم قرطم سه توله شـيرة                 و گالب نوشانند و روز سوم باز      

سنا يك توله شيرة مغز بادام پانزده عدد گلقند چهار توله دهند و وقت دوپهر شورباي گوشت بچة مرغ نوشانند صبح                     

ست و يك روز متواتر وقـت       تبريد روز دوم به دستور و همين نمط تا سه روز متواتر به دستور به عمل آرند و بعده بي                   

خواب اين سفوف خورانند مقل ازرق سه توله در آب گندنا دوازده پاس كهرل كرده تربـد سـفيد چهـار تولـه صـعتر                         

ريشه يك نيم توله شيطرج هندي دو نيم توله كپوركچري يك توله و سه ماشه مـصطكي                   فارسي دو توله زنجبيل بي    

اهللا   اشه با عرق باديان از اين تدبير دورة قولنج و ريـح بواسـيري بـه اذن                يك توله نمك الهوري قدر ذائقه شربتي نه م        

تعالي بالكليه دفع خواهد شد و ديگر تراكيب مسهله مثل حب اسرائيل و حب شحم حنظل مجرب حكيم غالم امـام                     

ذكـر   و شربت مبارك مجرب شاه ارزاني و معجون تربد تدليف حكيمئ علي و معجون سكبينج در اين باب نافع است         

 كه مفيد قولنج بارد است برگ پيپل دو نيم عدد سائيده و با قند سياه حب بسته خورند                   ادوية مفرده و مركبه هنديه    

سن سوده گرم نمـوده جـاي         ديگر مغز تخم بيدانجير و ايلوه به شيرة گاؤ سائده گرم كرده ضماد نمايند و يا تخم پت                 

 مغز تخم مهوه پنج شش عدد بـه آب          ديگر ضماد شم طال كنند      جاي درد ضماد كنند و يا پوست بيخ به آب سائيده          

 پشكل گوسفند با بول طفل جوش داده        ديگرصاليه كرده شياف ساخته بردارند دست به فراغت آرد و قولنج بگشايد             
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گرم بر شكم بچسبانند و يا سيماب به آب برگ ساكهو يا ساگون سحق كره گـرد نـاف                     بسايند و بر پارچه سائيده نيم     

 روغن چنبيلي خوشبو گرم كند و پنبه بدان تر كرده بر شكم نهند و يا صابون به آب گرم حل كـرده بـر                         ديگرلند  بما

 جمال گوتهه مدبر يك درم مغز تخم ارندي ده درم پوست هليلة زرد و دو درم سيماب سـهاگه                    ديگرشكم طال كنند    

لفل حب سازند و براي گراني شكم يك جا به آب بريان جواكهار و چوب فلفل سياه هر واحد يك درم صاليه به قدر ف

گرم و براي درد شكم دو حب به شيرة باديان و براي رفع قبض پنج حب به آب سـرد و بـراي آوردن اسـهال هـشت                            

 سـفوف كـه دسـت بـه         ديگرحب به آب گرم بدهند نافع آيد و چون گرمي معلوم شود شربت نبات به گالب آشامند                  

ست پوست هليله زرد و هليله سياه نمك الهوري سناي مكي مساوي ساييده به قدر نـه                 فراغت آرد و يا هضم طعام ا      

 قند سياه در ظرف مسي نهاده بر آتش بگذارند پس نمك ساييده   ديگرخورده باشند     ماشه به آب گرم وقت خواب مي      

ل نمـك فقـط نيـز       در آن آميزند تا منعقد گردد سرد كرده شياف ساخته يكي بردارند اجابت به فراغـت آرد و حمـو                   

اجابت به فراغت آرد و يا موم دو درم نمك نيم درم با هم سرشته شياف سازند و به روغن چرب كـرده بردارنـد و يـا                            

پشك موش نمك سابنهر شكر برابر بر آتش نرم معقود سازند و مانند هستة خرما فتيله كرده به روغن چرب سـاخته                      

وله يا كم و زياده به حسب مزاج گرفته جوش داده روغـن گـاؤ بـه                  تخم شبت حلبه هر يك دو ت       ديگردر مقعد نهند    

 بيخ بيدانجير دو دام اگر تر باشند چهار دام در نيم آثار بجوشانند تا               ديگرقدر دو توله انداخته بنوشند نافع قولنج بود         

امند براي درد قولنج و     گرم بياش   چهار دام بماند صاف كرده روغن بيدانجير دو توله انگوزه سه ماشه با هم آميخته نيم               

تيزك پنج درم در آب بجوشانند فانيذ و قدري روغن كنجد   تخم ترهديگردفع قبض اگر با سردي مزاج باشد انفع بود 

 مغز ارندي ايلوه مغـز تخـم        ديگراند  داخل كرده بنوشند و نوشيدن روغن كنجد با شكر نيم دام نيز نافع قولنج نوشته              

 خوردن و ضماد كردن لسن براي تـسكين درد قـولنج            ديگرپخته طال كردن نافع است      مهوه همه را كوفته در سركه       

بارد عجيب است و زهرة بز نيم گرم كرده زير ناف ماليدن شكم براند خاصةً كودك را براي رفع قـبض بـسيار مفيـد                         

ف ضـماد سـازند      سهاگة تيليه تهوتهه مغز جمال گونه هر يك درم همه را در شير تهوهر سائيده گـرد نـا                   ديگراست  

 اجواين  ديگراسهال بال اهمال كند و اگر از اين دوا برابر عدس به طفل شيرخواره بدهند و به اطفال را نفع تمام كند                       
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زيرة سياه انيسون باديان هر واحد يك مثقال كوفته بيخته ناشتا بخورند و بااليش نيم سير شير شتر كه همان لحظه                     

چند روز مداومت نمايند به شرط پرهيز تمام و تقدم تنقيه بدن از خلـط خـام در               دوشيده باشند گرم كرده بياشامند      

 پوست بيخ آگ بابونه پشك موش سـاييده نـيم گـرم بـر شـكم                 ديگردفع قولنج كهنه اثر تمام دارد و مجرب نوشته          

 تركي صبر زرد     پوست بيخ آرند تر دو دام پوست هليلة كابلي زنجبيل وج           ديگرضماد كنند قولنج بلغمي را مفيد بود        

 پوست هليلة زرد و ايلوة زرد و مغز تخم مهوه بـه آب              ديگرگرم ضماد نمايند اسهال آرد        هر واحد يك دام ساييده نيم     

پخته طال نمايند براي قولنج اطفال مفيد بود و بعضي روغن بيدانجير عوض مهوه آميزند و براي دفع قبض شديد بـر                      

ن پشك موش ايلوه به آب پخته بر حوالي ناف نيز محلـل قـولنج اطفـال اسـت                   كنند و ضماد باديا     ناف و عانه طال مي    

 ابوسهل گويد كه اگر علت از اخالط لزجه باشد اوالً اشياي مقطعة روغن بيدانجير بـه ماءاالصـول ملطـف                     مهره اقوال

الملك و حسك     لمسخن مع ايارج بنوشانند پس تنقيه به حقنه حاده مثل آنكه از قنطوريون و حنظل و بابونه و اكلي                  

و شبت و حلبه و بزر كتان و انجير و سبوس گندم و مقل و جاوشير و سكبينج و روغن سنبل و زهرة گاؤ نر و عـسل                            

و مري ساخته باشند بايد كرد و يا به مطبوخ قثاءالحمار مخلوط به مري و عسل حقنه كنند و اگر درد سـاكن نـشود                         

و شبت و برگ غار و كرنب در آن پخته باشـند بنـشانند و موضـع را بـه     الملك و مرزنجوش  در آبي كه بابونه و اكليل     

روغن سنبل و بابونه و به روغن سداب و به روغن سوسن بماند و هر گاه در قولنج غثيان باشد و تب و حـرارت نبـود                           

اين جوارش سك دهند مصطكي قرنفل زنجبيل دارفلفل قرفه جوزبوا سـك هـر واحـد ده درم سـقمونيا هـشت درم                       

فته بيخته آب به ترش افشرده با مثل او عسل بپزند تا غليظ شود ادويه بدان بسرشند از يك درم تا دو درم و نيم                         كو

بدهند پس اگر غثيان ساكن نشود اين حب بدهند شحم حنظل ده درم سقمونيا سه درم سكبينج ده درم حب بسته         

وبه در آن فائده نكند اين شياف بردارند نمك نان ده           يك مثقال بخورانند و اگر قولنج عسراالنحالل باشد و ادوية مشر          

درم شحم حنظل پنج درم سقمونيا يك نيم درم شياف طويل مقدار چهار انگشت مضموم بسازند و اگر مفيـد باشـد                      

اين حقنه كنند انجير پنج عدد سبوس كف خطمـي كـف در پارچـه بـسته بـرگ چقنـدر ده عـدد در دو رطـل آب                             

د و بر آن  بورق مثقال روغن كنجد اوقيه شياف مذكور يك درم انداخته به كار برند بعد از  بجوشانند تا يك رطل بمان    
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آن اين حقنه به كار برند شحم حنظل ده درم بخور مريم دو درم پودينة سداب هر واحد باقه صغيره صعتر يك كـف                        

الذكر يك  رم و شياف مسبوقدر سه رطل آب بپزند تا دو ثلث رطل بماند صاف كرده قطران جندبيدستر هر يك دو د  

گرم حقنه كنند پس اگر قولنج حل نشد اعادة او كنند و اين حب نيز نوع بلغمـي                    درم عسل پنج درم داخل كرده نيم      

ها سازند    را مفيد است شبرم سكبينج هر واحد دو درم صبر يك درم زعفران مصطكي هر واحد نيم درم ساييده حب                   

اصناف قولنج را اين حب نافع بود شحم حنظل سقمونيا هـر واحـد دو درم صـبر                  شربت از دو درم تا يك درم و اكثر          

ها سازند شربت از درم تا مثقال و ايارج فقيرا براي تسكين غثيان قوي امنفعت                 درم بورق مقل هر واحد يك درم حب       

 سـي درم انجيـر      است و اين حقنه جامع اكثر اصناف قولنج است بزر كتان حلبه هر يك اوقيه مغز تخم بيدانجير نـو                   

سياه شهدانج هر واحد ده درم مغز قرطم سي درم سداب ترياقة صغيره زيره اوقيه سـبوس كـف بـادام مقـشر اوقيـه                         

السوس بيخ خطي هر واحد اوقيه و نيم بيخ چقندر بيخ كرنب هـر واحـد دو اوقيـه در سـي رطـل آب                           سپستان اصل 

اليهود نيم اوقيه سكبينج اشـق جاوشـير          شد در آن مقل   بجوشانند تا پنج رطل بماند پس اگر خوف حرارت صموغ نبا          

هر واحد دو مثقال داخل كنند و از اين آب پنج اوقيه صاف كرده بر آن روغن ناردين اوقيه و مري دو اوقيـه و نـيم و                   

د عسل اوقيه و پيه ماكيان اوقيه داخل كرده حقنه كنند پس اگر فائده نكند و حل قولنج تمام نگردد و اعادة آن كنن                      

 ميفرمايد كـه در     شيخگرم حقنه كنند      تا آنكه همه دوا تمام شود و اين حقنه خفيف است آب گندنا روغن كنجد نيم               

قولنج بارد به تقطيع و تحليل و توسيع مسام آن  كه در آن  به لزوجات او محتبس گرد مشغول شوند و اكثر به ايـن                    

بهر آنكه شديدالحرارت چون بر ماده دفعةً برسد ايمن نباشـد  باور به ادوية ملطفه كه شديدالحرارت نباشد ممكن بود      

از آن  كه هيجان ريح كند بلكه به مقداري بايد كه در ريح تحليل قوي و لعذا در مادة رطبه تلطيف و انضاج نمايد نه          

تحليل قوي و لهذا گاهي ترك طعام و شراب چند روز كفايت كند و بدين جهت تكميـد گـاهي هيجـان درد شـديد                         

ند پس در اين هنگام يا به ترك تكميد و يا به استكثار و تكـرار آن  مـضطر شـوند بهـر تحليـل آنكـه تكميـد اول                               ك

 گـاهي چيـزي از اخـالط تنقيـه          بايد بدانند كـه   هاي مخرج بلغم استعمال كنند و         هيجان ريح كرده بعد از آن حقنه      

قي ماند پس نگويند كه عالج نفع نكرده بلكه آن باقي           نمايند و اندكي از آنكه مصاحب ناحية الم بود فاعل الم باشد با            
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هاي استفراغ نمايند و اگر سبب قولنج بارد تجلب ماده اندك اندك به سوي موضع ماده باشد چنانچـه         را نيز به حقنه   

مذكور شد در آن هنگام وجع حادث شود عالجش استفراغ لطيف مفرق متواتر است اال آنكه بدانند كـه در ايـن جـا                        

بسيار است پس تنقيه كنند وآنچه بر سبيل تجلب و تولد بود پس واجب است كه وقت نوبـت وجـع و در شـب                         ماده  

چيزي مثل حب صبر و حب ايارج فقيرا و حب مركب از شحم حنظل و سقمونيا و سكبينج و صبر هـر آنچـه باشـد                          

ذا كنند صحت يابند و ايـن حقنـه         نيم مثقال تا دو ثلث مثقال بخورند و چون بر اين چندي ادامت نمايند و اصالح غ                

بلغم و ثفل را اخراج نمايد بگيرند حسك و بسفايج و حلبه و قرطم و سپستان مساوي و تربد دو درم و شحم حنظـل        

صحيح غيركوفته نيم مثقال و انجير ده عدد و بزر كتان تخم كرفس انيسون قنطوريـون دقيـق مغـز تخـم بيـدانجير                        

اب باقه برگ كرنب قبضه و به آب بسيار به آهستگي بجوشـانند تـا انـدك انـدك     كوفته بنفشه هر واحد پنج درم سد   

بماند و ماليده صاف كرده قريب صد درم از آن بگيرند در آن خيارشنبر هفت درم و شكر سرخ و سكبينج و مقل هـر         

دري زهـرة   واحد يك درم حل كرده بورق مثقال روغن كنجد پانزده درم داخل نموده حقنه كنند و گاهي در ايـن قـ                     

آميزند و اين حقنه مخرج بلغم لزج است بگيرند اجزاي حقنه مـذكور و شـحم حنظـل زيـاده از آن داخـل            گاؤ نر مي  

كنند بيندازند و     كنند و تخم بيدانجير پنج درم بگيرند در آب لبالب حل كنند و بر چيزهايي كه حقنة اولي صاف مي                   

 روغن اين روغن قرطم كنند و مثل سـكبينج يعنـي يـك درم               بدل خيارشنبر و شكر پانزده درم عسل داخل كنند و         

شود و بسيار باشد كه بر طبيخ بزور          جاوشير داخل كرده حقنه نمايند و گاهي در اين روغن بيدانجير داخل كرده مي             

 و حاشا و صعتر و زوفا و زيره و فطراساليون و تخم سداب و بسفايج و قنطوريون و پودينه و انجـدان اقتـصار كننـد و                          

بعده در آن عصارة قثاءالحمار قريب نيم درم حل كنند و بدان حقنه نمايند و يا به آب بيخ قثاءالحمار و اندك شـحم                        

حنظل بجوشانند و سكبينج و جاوشير و مقل هر واحد يك درم داخل كرده و حقنه كنند اكثر اين ادويه در زيت يـا                        

نمايند و من به مثل اين تدبير         كنجبينات مقطعه حقنه مي   در روغني حار جوشانيده بدان حقنه ميكنند و گاهي با س          

االنباط هـر واحـد اوقيـه بخـور      اند بگيرند مرو جندبيدستر و ميعه و علك ها مسكن وجع  بسيار ميل ندارم و اين حقنه     

هـا    قنـه مريم تازه دو اوقيه افيون يك نيم اوقيه و بدارند و وقت حاجت قدر باقال از آن  استعمال نمايند ودر بعـض ح                       
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داخل كنند و گاهي در بعضي اهال شحوم و ادهان داخل كرده حقنه كنند و اين حقنه قوي است چون ثفل عاصي با 

بلغم شديداللزوجة متناهي در قوت و عصيان باشد بايد كه آب اشنان رطب نيم رطل به روغن كنجـد اوقيـه و بـورق                        

ند حب شبرم و برگ ماذريون و كرمدانـة مقـشر و بخـور              پنج درم گرفته حقنه كنند و اقوي از آن اين است كه بگير            

مريم و عرطنيثا و پوست حنظل و شحم آن و قثاءالحمار و تربد و بسفايج و همه را به آب به دستور بجوشانند بعـده                         

بر طبيخ او روغن بيدانجير و عسل و زهرة گاؤ انداخته حقنه كنند يا اين ادويه در روغن گـرم آميختـه بـدان حقنـه                          

چنـين    و چون به روغن قثاءالحمار حقنه كنند گاهي بلغم لزج برآرد اگر بر حقنه چند ساعت صبر كننـد و هـم                كنند

روغن ترب و روغن كلكالنج است و گاهي هنگام شدت درد به داخل كردن حلتيت و اشق و سرگين كبوتر خاسته به                      

 افتد و گـاهي بـه قطـران مـضروب در            ها حاجت   جهتي كه تسخين عضو كند و فرفيون در بعض اوقات در اين حقنه            

نمايد و عصارة بخور مريم بسيار عجب است و گاهي احتياج بـه               ماءالعسل كثيراالفاويه حقنه كنند و تسكين وجع مي       

الفار نامند ستوده چون در حقنه داخل كننـد انتفـاع يابنـد و                سقمونيا يا فرفيون و غيره افتد و اطبا دوائي را كه ذنب           

بگيرند زفت سه درم و در آن طال و روغن سـداب و روغـن               ايضاً  درم جندبيدستر در زيت آميخته و       گاهي به وزن دو     

هـاي قويـه بـرگ انجيـر و پوسـت درخـت آن داخـل                  زرد هر واحد سكرجه انداخته استعمال كنند و گاهي در حقنه          

حـب  ايـضاً   كبينج و   النفع در ايـن حـب شـبرم بـه سـ              براي قولنج بلغمي از حبوب قوي      صفت ادوية مسهله  كنند    مي

سكنجين به شقاقل و حب سكبينج به حرمل است و ايضاً تربد صبر سقوطري شحم حنظل مـساوي سـقمونيا ثلـث                      

جزو در عسل كف آميخته حب سازند و اين حب براي بلغمي جيد است بگيرند شحم حنظل يك دانگ و تربـد يـك                   

جبيل يك دانگ و ايارج فيقرا دو ثلث درم و اگـر بـه              درم و عصارة قثاءالحمار نيم دانگ و جندبيدستر يك دانگ و زن           

سقمونيا دهند جائز است و اما مسهالت ديگر مثل اسقفي و تمري و شهرياران و ايارج مقوي به شحم حنظـل و مـع                        

دار بود ضرورت بـه اسـتعال         روغن بيدانجير و مثل سفرجلي است و چون ثفل و بلغم مخلوط شود و ثفل بسيار بندقه                

 داعي گردد و از آن جمله اين حب است بگيرند فرفيون تخم ماذريون سـقمونيا مـساوي شـربت از آن                     مسهالت قويه 

درم و اين مسهل بسيار قوي است قفيز از سرگين كبوتر و حزمة شبت و ذورق آب بپزند تا نصف بماند مصاف نموده                       
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ل قولنج كند مثـل الغيـه و شـبرم و           و دو اوقيه از آن بنوشند و اين شديدالقوه والخطر است و شير جميع يتوعات ح               

الفـار كـه مـشابه مرزنجـوش          مانند آن  و حب او معروف به حب ضـراط اسـت و مثـل نـوعي از يتوعـات ماننـد اذان                       

كبيرالورق است و گزيدن عقرب را بدان معالجه كنند و در آن شير بسيار بوده و آن را در ادويه مفـرده ذكـر كـرديم                          

 و بلغم لزج خارج كنند از از آنجمله نمك سـنگ اسـت كـه بلـوط از آن سـاخته                       كه ثفل بسيار   صفت حموالت قويه  

بردارند و بايد كه طول آن شش انگشت باشد و بعض از آن بلوط كبير است كه از پشك موش سازند يا فتيله از تـب                          

 حنظل و زهـرة     سازند و به عسل آلوده بردارند يا بلوط از عسل مخلوط به شحم حنظل يا بلوط از قثاءالحمار و شحم                   

عسل و ترنجبين و شـحم      ايضاً  گاؤ و نطرون و عسل مع فانيذ سنجري تنها و ايضاً شحم حنظل انزروت بورق فانيذ و                  

اين مشترك بلغمي و ثفل و ريحي است بگيرند شحم حنظل و جندبيدستر هـر               ايضاً  حنظل و نمك نفطي مساوي و       

ال كنند و عصاره بخور مريم بسيار قوي اسـت و احتيـاج بـه               واحد مثل فواة و قطران دو ملعقه به قدري عسل استعم          

تـدبير  سوي آن افتد اگر چيزي صحت بخشد و اكثر حاجت به استعمال سقمونيا و تخم انجيره بلكـه فرفيـون افتـد                       

- روغن بيدانجير در عالج قولنج بارد و كسي را كه معتاد قولنج باشد بدانكه نوشيدن روغن بيدانجير از نـافع                    نوشيدن

ين اشيا است براي صاحبان قولنج بارد چون حسب واجب مقدار او و در وقت او و در مـاءالبزور اسـتعمال كننـد و                         تر

بعد تنقية بدن به مثل حب سكبينج يا غير آن بنوشند و در روز اول دو مثقال بياشامند و روز دوم نيم مثقال افزايند                        

 زياده كنند و بعد از آن اندك اندك كم كننـد تـا دو مثقـال                 چنين هر روز نيم مثقال تا يك مثقال تا روز هفتم            و هم 

بماند و اگر خواهند روز هفتم توقيف كنند و هر گاه بر ماءاالصول آن را بريزند خوب بياميزند و بايد كـه غـذا در هـر                        

و اگـر   روز كه آن را بنوشند بعد شش ساعت تا قريب ده ساعت حتي كه در آروغ بوي آن نيايد با سفيدباجات سازند                       

خواهش ترشي باشد زيرباجات دهند و به جاي آب ماءالعسل بنوشانند و بايد كه حفظ دنـدان بعـد نوشـيدن روغـن                       

مذكور به اين طريق نمايند كه نمك بريان بر دندان بمالند و از پس آن روغن گل خالص مالند و چون از نوشيدن او                        

غيرمقوي اگر احتياج تقويت او نباشد خورنـد و بهـر آنكـه             فارغ شوند ايارج فيقراي مقوي شحم حنظل و مانند آن را            

ها ايـن اسـت كـه افـسنتين و زيـره            اوجاع آن و از مشروبات مسكنه     كند  ايارج فيقرا دفع مضرت او از سر و چشم مي         
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مساوي بنوشند و يا حشيشه جاوشير تنها و با زيره بنوشند و يا بگيرند انيسون و فلفل و جندبيدستر مساوي و از آن                       

يك نيم درم بخورند و سنجرينيا و كموني و ترياق خورند و اگر از آن مانع حاضـر نباشـد و جندبيدسـتر بـا پودينـه                           

عجيب است و از آنچه تجربه شده است و اين است كه بيخ سوسن چهار درم به آبي كه در آن  فراسيون جوشـانيده                         

 حـرف پـنج درم در آب فانيـذ سـنجري و             و ايضاً د  باشند و يا در ماءالجبن بخورند و سوسن بنفسها همين قدر بدهن           

اوقيه روغن كنجد بخورند و ايضاً پوست بيخ غرب چهار درم زنجبيل سه درم جوز و خرمـا هـر واحـد شـش درم آب                

هـاي سـداب كننـد و هـر روز دو     شيرين قسط ادويه را كوفته در آب بپزند تا ثلث قسط بماند و تحريك او به شـاخه               

هاي سداب و زنجبيل مساوي و در آب چهار چند ادويه بجشانند تـا               بگيرند پوست غرب و شاخه     و ايضاً اوقيه بنوشند   

ثلث بماند و هر روز دو اوقيه بنوشند تا سه روز راحت دهند و واجب است كه چـون ماءالعـسل بنوشـند آن را طـبخ                           

عضي از آن ضماداتي اسـت كـه         ب اضمدة قولنج بارد  گردد  الطبخ مورث نفخ مي   شديد دهند بهر آنكه ماءالعسل ضعيف     

در آن چيزي اسهال باشد مثل اضمده كه از شحم حنظل به مغز قرطم سازند و اطليه كه از زهره گاؤ و شحم حنظل                        

و مانند آن بگيرند و بعضي از آن ضماداتي است كه بدان قصد اسهال نبود مثل تضميد به تخم انجره مع مغـز تخـم                          

كنند و موم هشتاد كزمـات      الغار تنها ضماد مي   ها افتد و به حب    ره كه در حقنه   قرطم و تضميد به بزور و حشايشمذكو      

الغـار تخـم انجـره تـرمس        البطم شش كزمات تربد سه كزمات مويزج يك نيم كزمه عاقرقرحا مرزنجـوش حـب              علك

قـدار  نيم درم سقمونيا اوقيه و سه كزمات زهرة نر گاؤ به قدر كفايت روغـن غـار م                 خشك شحم حنظل هر واحد يك     

 خربق تخم انجره افسنتين هر واحد جزوي زهرة نر گاؤ موم هر واحـد نـيم                 و ايضاً مفايت از آن طالي شخين بسازند       

جزو و شحم مرغابي سه جزو از ناف تا بيخ قضيب لطوخ كنند و اگر در اين ماهودانه داخل كنند بهتر بود و گاهي در                         

ل جاورس و دخن بريان و كماد معمول از بزور و حشايش كـه               مث كمادات قولنج بارد  كنند  آن قشور نحاس داخل مي    

 روغـن قثاءالحمـار و   و مروخـات ها مذكور شدند ساييده گرم كرده يا در زيت گرم آميخته استعمال نماينـد           در حقنه 

هاي حاره كه خواهند بعد از آنكـه در آن جندبيدسـتر و فرفيـون بـه حـسب                 روغن خردل است و هر روغني از روغن       

 در عالج كلي كيفيت وجوب اجتناب از مخدرات ذكر كرديم پس اگر شدت              تدبير مخدرات خل كرده باشند    حاجت دا 
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ايـم بايـد داد و هـر آنچـه در آن بـا              ضرورت باشد و از آن چاره نباشد فلونيا و معاجين كه در قرابـادين بيـان نمـوده                 

ران ميعه سائله زنجبيل دارفلفل بـزرالبنج  مخدرات جندبيدستر افتد و از آنجمله اين اقراص اضيطرما مخدر است زعف           

هر واحد درم افيون جندبيدستر هر واحد ربع درم از اين حبوب صغار بسازند شربتي از دو ثلث درم تا يك درم و اين                 

دوا نيكو است بيخ فاوانيا و زعفران و قردمانا و سعد هر واحد چهار اوقيه افيون شوكران پوست يبروج هر واحـد يـك                        

هاي معروفة معتدله استعمال كنند و در آن         مقدار كفايت بعد شش ماه استعمال كنند و ايضاً بعض حقنه           اوقيه عسل 

هـاي حقنـة قـولنج      جندبيدستر نيم درم افيون به قدر باقال يا كمتر داخل نمايند و گاهي افيون و مانند آن در روغن                  

شود و گاهي فتيلـه     كي مشك داخل كرده مي    كنند و گاهي معذلك سكبينج و حلتيت و روغن بلسان و اند           داخل مي 

سازند و در آن فتيله آلوده در مقعـد نهنـد و در آن رشـته نهنـد تـا                    البزور مي از افيون و جندبيدستر ساييده در زيت      

 كه مخصوص قولنج بارد است خوردن ثوم و مـري در            و غذا بيرون بماند و هر ساعت آن را بكشند و تجديد دوا كنند             

ير طعام ايشان به گندنا و تمليح آن و تقويت آن به دارچيني و زنجبيـل و صـعتر و زيـره و انجـره و                          طعام است و تبز   

قرطم كنند و بايد كه اسفيدباجات به كف خردل تناول نمايند و نمك ايشان اندراني مبرز مخلوط به قرطم و شـونيز                      

و در نعناع نيز نفع است و از اشربة ايـشان           و زيره و انيسون باشد و از جميع بقول اجتناب كنند مگر سداب و چقندر                

نويسد كه هر گاه حدوث قولنج از اخـالط بلغمـي     مي صاحب كامل شراب ريحاني صرف و شراب عسل به افاويه است          

باشد جوارش شهرياران يا جوارش تمر يا جوارش سفرجلي مسهل به آب گرم بدهند و جـاي درد را بـه نمـك گـرم                         

الملك و برنجاسف و كرنب و خارخـسك و         را در آبزن آب گرم كه در آن بابونه و اكليل          كرده تكميد كنند و صاحب او       

مانند آن جوشانيده باشند بنشانند و موضع را به روغن خسك بمالند پس اگر انحالل طبيعـت و تـسكين درد شـود                       

گر به سبب حرارت مزاج بهتر واال حب سكبينج از دو درم و نيم تا سه درم يا حب منتن مثا آن به آب گرم بدهند و ا                      

و سن و وقت متحمل اين حبوب نباشند فلوس خيارشنبر بيست درم با پانزده درم گلقند در آبـي كـه باديـان در آن                   

گرم بنوشانند و اين حب بدهند جوشانيده باشند ماليده و به وزن مثقال تربد و يك درم ايارج فيقرا بر آن انداخته نيم

م شحم حنظل ربع درم نمك نفطي دو دانگ و سقمونيا يك دانـگ مقـل ازرق نـيم درم          ايارج فيقرا تربد هر واحد در     
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باريك ساييده و مقل را در آب گرم حل كرده ادويه بدان بسرشند و حـب بـسته در سـايه خـشك كننـد و آن يـك                             

و ناميده و   شربت تام است قولنج بلغمي را نافع بود و اين حب براي قولنج بلغمي كثيرالمنفعت است و حنين حب لول                   

گويند بگيرند شبرم و سكبينج هر واحد يـك جـزو سـكبينج را در آب گـرم حـل كـرده شـبرم بـدان                          آن را شبر مي   

بسرشند و اندكي زعفران آميزند شربت نيم مثقال تا مثقال و صبيان را دو دانگ تا نيم درم و ايـن حـب نيـز قـولنج                           

 واحد سه درم غاريقون دو درم سكبينج و جاوشير و مقـل و              بلغمي را مفيد است تربد سفيد خراشيده ايارج فيقرا هر         

جندبيدستر هر واحد درم كوفتني را باريك كوفته و صموغ را در آب سداب تر كرده ادويه بدان بسرشند و مثل فلفل                   

بر  تربد درم ص   و ايضاً ها ساخته دو درم به آبي كه در آن تخم كرفس و انيسون و باديان جوشانيده باشند بخورند                   حب

سه درم سقمونيا و انيسون هر واحد دو دانگ باريك ساييده بهعسل بسرشند و اين دو شربت است نصف از آن به آب 

گرم بخورند و اين حب نافع قولنج بلغمي و رياحي است غاريقون و سكبينج و مقل و جندبيدستر و جاوشير هر واحد            

ها را به آب سرد حل كرده ادويه بدان بـسرشند و حـب              دو درم صبر چهار درم ادوية خشك را باريك ساييده و صمغ           

ساخته از يك درم تا مثقال به آب گرم بخورند و اگر صاحب اين علت را ايارج فيقرا به عـسل خميـر كـرده سـه درم       

بدهند و باالي آن اين ماءاالصول به روغن بيدانجير دهند از آن انتفاع يابد بگيرند پوست بيخ كرفس و بيخ باديـان و                       

به و شبت و خارخسك هر واحد ده درم تخم كرفس و انيسون و باديان و پرسياوشان و تخم خطم هر واحد چهار                       حل

الطيب هر واحد دو درم قنطوريون دقيق پنج درم انجير سفيد ده عدد مويز منقـي بيـست درم                   درم مصطكي و سنبل   

ار اوقيه با دو مثقال ايارج مخمـر بـه عـسل    همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا يك رطل بماند و هر روز از آن چه   

تر باشد شـبرم سـي      در يك مثقال روغن بيدانجير بنوشند و اگر عوض روغن بيدانجير اين روغن استعمال كنند نافع               

النيل بيست درم تربد و مغز تخم بيدانجير هـر واحـد چهـل درم همـه را كوفتـه در ديـگ       درم ماذريون ده درم حب   

رطل آب اندازند و به آتش معتدل بپزند تا نـصف بمانـد بـر آن روغـن كنجـد يـك رطـل                        سنگين كرده بر آن شش      

انداخته باز به آتش معتدل بجوشانند تا آب فاني گردد و روغن بماند صاف كرده در ظرفي بدارنـد و اسـتعمال كننـد                     

يـان و تخـم كتـان و مـويز          شربتي از يك مثقال تا دو مثقال به ماءاالصول و اگر خواهند به آبي كه در آن حلبه و باد                   
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منقي و انجير سفيد و پرسياوشان جوشانيده باشند استعمال كنند كه در اين در اين باب نافع است و اگـر در حقنـه                        

اهللا تعالي نافع بود و اگر ان ادويه استعمال كردند و اسهال طبيعـت و تـسكين                 به قدر حاجت استعمال نمايند به اذن      

د كرد السيما اگر درد در انعاي سفلي باشد و اگـر بـر مـريض سـه روز گذشـته باشـد        درد نكرديد حقنه استعمال باي    

هاي لينه اسـتعمال كننـد اگـر فائـده شـود            استعمال حقنه در آن هنگام از افضل اشيا است و بايد كه در ابتدا حقنه              

 است انجير ده عدد سپستان      فهوواال آنچه از آن قوي باشند به عمل آرند و اين حقنه لينه قولنج را كه قوي نبود نافع                  

الملك كرنب شبت چقنـدر هـر واحـد پـنج     سي عدد عناب بيست دانه مويز منقي بيست درم خارخسك بابونه اكليل           

اوقيه بنفشه سبوس خطمي هر دو در صره بسته هر واحد سه درم همه را در سه رطل آب بپزند تا يك رطـل بمانـد                          

ته دموي هر واحد دو اوقيه شكر سرخ دو درم بورق درم روغن بنفـشه               نيم رطل از آن صاف كرده بر آن پيه بط گداخ          

گرم حقنه كنند و اين حقنه به قولنج حادث از بلغم نيز نافع اسـت بگيرنـد انجيـر    يا روغن كنجد ده درم انداخته نيم      

پانزده عدد عناب بيست عدد سپستان سي عدد خارخـسك و شـبت هـر واحـد ده درم قـرطم كوفتـه و مغـز تخـم                            

الملك هر واحد هفت درم قنطوريون دقيق و غليظ و حلبه و تخم كتان هر واحد پنج                 انجير كوفته و بابونه و اكليل     بيد

درم سداب تر كف كرنب چقندر هر واحد ده اوقيه پرسياوشان و شحم حنظل و تخـم كـرفس و باديـان و انيـسون و                          

رم تخم رطبه چهار درم همـه را در شـش           كمون و سبوس ميده و خطمي سفيد هر دو در صره بسته هر واحد سه د               

رطل آب بجوشانند تا به يك رطل آيد نيم رطل از آن صاف كنند و بر آن اوقيه روغن كنجد و اوقيه پيه بچة كبـوتر                          

گداخته و يك نيم اوقيه مري و اوقيه شكر سرخ و بورة ارمني مثقال اندازند پس اگر مرض قوي و بلغم بـسيار غلـيظ             

 روغن زنبق يا روغن حسك يا روغن شبت و عوض شكر عسل كنند و در اين ادويه سكبينج                   باشد عوض روغن كنجد   

و اشق و جاوشير هر واحد نيم درم زياده كنند و اين صموغ به آب گرم گداخته در هاون انداخته بسايند و در حقنـه                         

ين اشيا زياده و كـم نماينـد بـه          داخل كنند و اگر در حقنه دو دانگ زهرة گاؤ اندازند منفعت بين كند و بايد كه در ا                  

حسب مشاهده قوت مرض و ضعف آن و كثرت بلغم و قلت آن و گاهي از حقنه به اسـتعمال شـافه اسـتعانت كننـد                          

چون مرض و در دور نواحي عانه و قريب از معاي مستقيم باشد و اين شافه مجرب است خطمي و بـورق هـر واحـد                          
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اريك ساييده و شـكر سـرخ گداختـه معقـود كننـد و ادويـه بـر آن                   جزوي سقمونيا ربع جزو شحم حنظل نيم جزو ب        

 شحم حنظل و زيرة گاؤ و بورق و خطمي هر و ايضاًالغلظ شياف ساخته استعمال كنند انداخته به قدر انگشت معتدل

واحد جزوي باريك ساييده به شكر سرخ يا عسل معقود بسرشند و اين شافه قوي است زهرة گاؤ و سكبينج و مقل و                       

ها به آب گرم حل كرده ادويه بدان سرشته شياف          ورق و شحم حنظل و خطمي مساوي ادويه باريك ساييده و صمغ           ب

سازند و چون اين همه تدابير به عمل آورند و تسكين وجع و حل طبيعت نشد پس دوايي كه در آن سـرگين گـرگ                         

ت كه در آن خاصيت عجيب در نفع قـولنج          افتد استعمال نمايند بهر آنكه سرگين گرگ كه بر خار افتد دوايي اس            مي

 در كتاب ادوية مركبه ذكر كرده كه هر كسي كه قطعة سرگين گرگ بگيرد و بر ران صاحب قولنج                    جالينوساست و   

ببندند يا بر ناف او طال كند اسهال كند و اين را به مرات كثير بجربه كرده و اين صفت دواي خرءالذنب است بگيرند                        

مك نفطـي هـر واحـد       ر يافته شود چهار درم انيسون و زيره و باديان و زنجبيل و دارفلفل و ن               سرگين گرگ كه بر خا    

درم صبر سقوطري دو درم ادويه را باريك ساييده به عسل كف گرفته بسرشند شربت از دو درم تـا سـه درم بـه آب                          

چهار درم تخم كـرفس و      شبت و زيره و اين دواي ديگر خرءالذئب است تربد سفيد خراشيده پنج درم سرگين گرگ                 

انيسون هر واحد سه درم همه را باريك ساييده شربت سه درم به آب گرم و چون استعمال حقنـه و شـيافات و غيـر       

آن كردند و اسهال طبيعت نمودند و بقيه درد باقي ماند اين طبيخ استعمال كنند كه اين تنقيه امعا از بقايا تام كنـد              

الـسوس مقـشر      خ باديان و بابونه و اقحوان و پرسياوشان و بنفشه خشك و اصل            بگيرند پوست بيخ كرفس و پوست بي      

كوفته هر واحد ده درم حلبه و بزركتان و تخم خطمي و خبازي و باديان هر واحد پنج درم انجيرسفيد ده عدد مويز                       

 رطل گرفتـه بـه      منقي بيست درم همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا به يك رطل آيد و از آن نيم رطل تا دو ثلث                      

كننـد و ايـن را يـك          وزن ده درم فلوس خيارشنبر ماليده فانيذ شكري ده درم روغن بيدانجير مثقال تربد درم داخل               

 اسـماعيل  سـيد روز استعمال كنند و يك روز نه تا سه روز پس اين تنقيه امعا نيكو كند و نافع شود انشاءاهللا تعـالي                       

رد و غذا منع كنند و بهر حفظ قوت شورباي خروس اندك اندك نوشـانند و                گويد كه اول تدبير شياف و حقنه بايد ك        

چون به حقنه رطوبت لزج و بنادق خارج شود باز اعادة حقنه كنند تـا روده از مـاده قـولنج پـاك گـردد و آن را كـه          



686 

 

 اگر قـي بـه افـراط    آيد امر به قي بايد كرد و بهر آنكه ماده قولنج را قلع كند و     قولنج قوي نباشد تا اعراض پديد همي      

شود به شربت پودينه كه در آن اناردانه و سماق و زيره پخته باشند باز بايد داشت و بورق و نمك بـسايند و فانيـذ را                    

در كفچة آهني بر آتش بگدازند پس بوره و نمك را سرشته شياف سازند و طول شياف چهار انگـشت مـضموم و بـه                         

ه درم شحم حنظل پنج درم سقمونيا دو درم و نيم شـكر سـرخ يـا فانيـذ                   قول بعضي شش انگشت بايد و يا از بوره د         

پانزده درم به دستور شياف سازند و اين شياف درد پشت و قـولنج بلغمـي را سـود دارد بگيرنـد سـكبينج و مقـل و                            

 جاوشير و اشق و صابون و بوره و شحم حنظل و فانيذ و سقمونيا و زنجبيل و شقاقل و نمك هندي و برگ سـداب و                         

تخم آن و حرمل مساوي و حسب دستور شياف سازند و اگر صابون بغدادي را به سان شـياف تراشـيده بنهنـد سـود                   

دارد و چون عرطنيثا را مثل شياف بتراشند و بنهند جائز است و يا از شحم حنظل يك جـزو بـادام ده جـزو و يـا از                             

حلبه تخم كتان تخم قرطم هريك اوقيه انجير        شحم حنظل و مقل مساوي شياف كنند و اين حقنه به كار برند زيره               

بستي ده عدد سداب و شبت و برگ چغندر و برگ كرنب هريك دسته سبوس گندم دو اوقيه بادام تلـخ نـيم اوقيـه                         

السوس يك اوقيه برگ غار اوقيه همه را در  برگ خطمي در صره بسته ده درم عناب سپستان هريك بيست عدد اصل

ثار بماند صاف نموده به قدر هفتاد درم بگيرند و در آن سكبينج و مقل هريك مثقال اشق                  شش آثار آب بپزند تا دو آ      

جاوشير هريك درم جندبيدستر نيم درم نمك هندي دو دانگ فانيذ دوازده درم بگدازند و هفت درم روغن كلكالنـج                    

گرم حقنه كنند و گاهي     و نيم هفت درم آب كامه هفت درم عسل دوازده درم پيه بط و پيه مرغ اوقيه با وي بياميزند                   

كنند و ادخال شحم حنظل در حقنه خطر دارد بهر آنكه يا به سـرعت منحـل                    مي  در اين تخم بيدانجير كوفته داخل     

شود و پاك گردد و يا ورم پيدا كند پس تا ضرورت نباشد آن را به كار نبرند و اين حقنه معتدل است بگيرنـد بـرگ                           

وقيه سبوس اوقيه انجير بستي ده عدد همه را در دو آثار آب بپزند تـا بـه قـدر     چغندر يك دسته خطمي سفيد يك ا      

نيم آثار بماند چهل درم از اين مطبوخ گرفته ده درم روغن كنجد بياميزند و دو مثقال بورق در آن حـل كننـد و بـه     

ريـك پنجـاه درم و   تر است انجير سي عدد سپستان پنجاه عدد بيخ چغندر و برگ كرنـب ه      كاربرند و اين حقنه قوي    

مقل دو درم و سكبينج چهاردرم و پيه كبوتر بچه فربه اوقيه و باقي اجـزا سـواي شـهدانج و اشـق و جاوشـير و پيـه                            
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ماكيان مع وزن همان است كه در قول ابوسهل در حقنه جامع اكثر اصـناف قـولنج مـسطور شـد و ايـن حقنـه درد                           

الملك و شـبت و خطمـي و بابونـه هريـك ده درم و                  حلبه و اكليل   بنشاند و ماده بلغمي و صفراوي را بجنباند بگيرند        

همه را در يك نيم آثار آب بپزند تا به نيم آثار آيد و صاف نموده ده درم پيه بط و ده درم پيه گوزن و ده درم عصاره                             

ن حقنه قولنج   بيخ لفاح و پنج درم روغن شبت با وي آميزند و وقت ضرورت به كاربرند خواب آورد و درد بنشاند و اي                     

بلغمي و ريحي و ثفلي را بگشايد بگيرند باديان و كرفس و تخم شبت و انيسون هريك چهاردرم همـه را جوشـانيده                       

صاف نموده هفت درم بورق و ده درم فانيذ يا شكر سرخ در آن گداخته ده درم روغن كنجد يا روغن كتان اندازنـد و                         

د بگدازند و بدان حقنه كنند سود دارد و اگر بورق مقدار هفـت درم               اگر ده درم ميعه سائله در بيست درم روغن كنج         

تا ده درم در عصاره سداب و ده درم روغن زيت آميزند قولنج بلغمي و ريحي را در حال بگشايد و جمله هـشتاد درم                         

 رطوبت لزج قلع بايد و اگر عوض بوره نمك باشد روا بود ليكن نمك پانزده درم گيرند و اگر دو اوقيه آب كامه اندازند   

كند و اگر ده درم بورق در آب گرم حل كرده حقنه كنند زود بگشايد مقدار سي درم بايـد و چهـار وقيـه آب بـرگ                            

چغندر با دو درم بوره و نيم وقيه روغن كنجد حقنه مفتح و معتدل است و اين حقنه تيز و گرم جز به وقت ضرورت                         

 نيم وقيه شحم حنظل دو درم و در دو آثار آب بپزنـد تـا بـه نـيم آثـار                      به كار نبرند بگيرند عرطنيثا وقيه بخور مريم       

بازآيد صاف كرده سه وقيه از اين مطبوخ بگيرند و دو درم نوشادر در آن حل كنند و دو درم روغن بچكانند و حقنـه                         

 دهد و بعد از آن      كنند و هرگاه حقنه نيز كنند مراعات دماغ نمايند و از باال نيز مسهل خفيف دهند تا حقنه را ياري                   

كه حقنه كرده باشند و راه ثقل و حنادق گشاده گردد دو درم ايارج فيقرا يا سه درم به عسل سرشته بايد داد و پس                         

از آن ماءاالصول با روغن بيدانجير بدهند و اگر شيره تخم معصفر با ماءاالصول هريك سه وقيه بياميزنـد و سـه درم                        

كنند صواب باشد و از چيزهايي كـه زود اسـهال آرد و قـولنج ثفلـي و بلغمـي و                   خلروغن بيدانجير و ده درم فانيذ دا      

ريحي را بگشايد اين است بگيرند سقمونيا نيم جزو شحم حنظل دو جزو مصطكي نيم جزو حـب سـازند شـربتي از                       

 نيم درم تا يك درم و حبي كه آن را حب قـولنج گوينـد و درآن شـحم حنظـل ده درم اسـت و نـسخه آن در قـول                               

ابوسهل گذشت به آب سداب حب ساخته دهند و يا سقمونيا يك جزو شحم حنظل دو جزو حب سـاخته از درم تـا                        
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االسـهال اسـت       آن جا كه حاجت سرعت اسهال باشد صبر استعمال نكنند بهر آنكه بطي             و بايد دانست  مثقال بخورند   

لنج و تسكين درد كند ليكن چون به غثيان         چنين ايارج فيقرا منع قو    ليكن او را منع قولنج منفعت عظيم است و هم         

متاذي باشند زعفران از آن دور بايد كرد و عوض آن گل سرخ در ايارج داخل كنند و اين دوا تسكين درد كند و امعا                         

را سرد ننمايد و قبض شكم نسازد بيخ لفاح دانگي بـزرالبنج دو دانـگ زنجبيـل خولنجـان هريـك يـك نـيم دانـگ                           

 همه يك شربت بود و اين حب قوي است و زود اسهال آورد شير شبرم يك مثقـال سـكبينج                     سقمونيا نيم دانگ اين   

نيم مثقال حب كنند در حال درد بنشاند و بعد چند ساعت اسهال آرد و رياح بشكند و هرگاه صـاحب قـولنج را درد                    

يـت نـدارد پوسـت شـبرم        گاه ظاهر شود از اين حب نفع تمام يابد و در حال درد ساكن شود و ايـن دوا كراه                     از تهي 

كننـد طعـم      ساييده در خرما بسرشند و بدهند و شير شبرم با سقمونيا كه در جالب يا در نخودآب يا در شراب حـل                     

هـا در ايـن       گويد كه بهترين حب      مي ثابتاللولو ناميده و      ناخوش ندارد و زود اسهال كند و حبي كه چنين آن را حب            

شت و اين حب سكبينج درد قولنج و نقرس و درد معـده را سـود دارد                 علت است نسخه آن در قول صاحب كامل گذ        

بگيرند صبر و هليله زرد و سكبينج هريك سي درم شحم حنظل و انـزروت هريـك پـانزده درم تربـد صـد درم و در                           

ها تخم كرفس پنج درم نيز داخل است شربتي دو درم و نيم و هرگاه با درد قـولنج و نفـخ غثيـان باشـد                            بعضي نسخ 

افاويه كه در باب مغص گذشت نافع بود و در دواي ديگر خرءالذنب كه نسخة آن در قول صاحب كامـل مـذكور                       حب  

شد فانيذ پانزده درم داخل كرده هفت درم بدهند قولنج صعب را بگشايد و سرگين گـرگ كـه در ادويـه بـه كارآيـد              

آن ريزه استخوان بسيار بود دموي نباشد       سپيد و خشك بايد خاصه آنكه بر سر خاري يا بر سنگي افكنده باشد و در                 

گاه بسته بود بـه ريـسمان پـشمين و شـفا يافـت و بـسيار                    گويد كه صاحب قولنج سرگين گرگ بر تهي        جالينوسو  

گاه صاحب اين علت بستم و منفعتـي عجيـب ديـدم و ايـن                 آزمودم كه آن را به قدر باقال در تعويذ نقره كرده بر تهي            

عب را بگشايد بگيرند سكبينج و جندبيدستر و تخم كرفس هر يك يك جزو سقمونيا نيم                معجون همه انواع قولنج ص    

جزو سقمونيا را به روغن بادام حل كنند و سكبينج در عسل حل كنند پس سقمونيا و باقي ادويه بـسرشند شـربتي                       

وازده درم نمـك    مثقال تا سه درم و اين معجون خيارشنبر نافع است تربد چهل درم بنفـشه بيـست درم سـقمونيا د                    
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السوس هريك هفت درم باديان انيسون مصطكي هريـك پـنج درم فلـوس خيارشـنبر و فانيـذ و عـسل                        هندي و رب  

هريك صد درم اين هر سه را جوشانيده صاف كنند و ادويه كوفته بسرشند شربتي از هفت درم تا ده درم به مطبوخ                       

قوت بود فلونياي رومي دهند تا حس او كند شود پس           هليله با آب گرم و هرگاه درد صعب شود و بيم غشي و ضعف               

عالج كنند و اين معجون خواب آرد و درد بنـشاند و قـولنج بگـشايد بگيرنـد نـانخواه و فلفـل و سـداب و پودينـه و                              

الغار هر يك سه درم افيون بزرالبنج و يبروج هر يـك درم سـقمونيا درم بـه شـهد                      جندبيدستر و زيرة كرماني و حب     

 شربتي مثقال و اين معجون سهل است بگيرند فلفل دارفلفل زنجبيل زيـره سـداب خولنجـان قرفـه                    مصفي بسرشند 

مساوي از همه ده درم سقمونيا ده درم به عسل چهل درم بسرشند شربتي در حال صـحت از نـيم درم تـا درم و در                           

ل را زائـل كنـد بگيرنـد        حال مرض مثقال تا دو درم يا بيشتر و اين جوارش هندي قولنج و درد پـشت و درد مفاصـ                    

سقمونيا ده درم قاقله كبار زنجبيل دارچيني قرفه نارمشك قرنفل مصطكي فلفل هريك پنج درم تربد صد درم شكر                   

صد درم همه را در شهد بسرشند شربتي از پنج درم تا ده درم و معجون تربدالشه و شهرياران و تمـري و سـفرجلي                         

د و مغز تخم قرطم سه جزو شحم حنظل يك جـزو در زهـره گـاؤ بـه قـدر                     مسهل و غير آن در قرابادين ياد كرده آي        

كفايت ضماد قوي است و ارزن گرم كرده و تخم كرفس و نانخواه و حلبه آميخته در خريطه كنند و بر نـاف تكميـد                         

ند كنند درد بنشاند و تحليل كند و روغن شبت ماليدن سود دارد خاصه اگر به فرفيون و جندبيدستر قوت داده باشـ                     

ها كه مذكور شد تدبيرهاي مانع قولنج بايد كرد و بهترين چيزي كه بعد تنقيه به كاربرند تا قولنج               و اما بعد اين عالج    

از معاودت بازدارد روغن بيدانجير است با ماءاالصول و ترتيب استعمال آن همان است كه در قول شيخ گذشت و بعد                     

اهند كه از پس يك هفته سه روز يا بيشتر همان قدر كه به روز هفتم                هفت روز هر روز نيم مثقال كم كنند و اگر خو          

رسيده بدهند روا بود و صاحب قولنج بارد را در طعام سير و فلفل و زيره و كرويا و انجدان داخل كنند و اگر زيره دو                          

ه درآن حـل كـرده      درم كوفته در چهار اوقيه آب بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده مغز قرطم پنج درم فانيذ اوقيـ                  

بنوشند طبع نرم كند و قولنج باز دارد و اگر دو درم روغن بادام اندازند بهتر بـود چنـد روز اسـتعمال نماينـد و ايـن                            

شربت انجير سخت موافق بود انجير فربه يك من در چهار من آب بپزند تا به نيمه بازآيد صاف نموده بـاز بجوشـانند            
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وشانيدن يك درم دارچيني و يك درم خولنجان و يك درم زنجبيل سوده در صره               تا به قوام جالب آيد و در اثناي ج        

بسته در آن افكنند و هرساعت بمالند و بفشارند و جوز و نارجيل و فانيذ سود دارد و اگر بدين عـالج و تـدبير زائـل                           

 معاودت كند مـدام پـيش از   نشود ايارجات كبار بايد داد تا مواد غليظ از امعا پاك كند و آن را در هر چند روز قولنج             

طعام اول چيزهاي ملين چون انجير به كارد زده در ماءالعسل و جالب تركرده و آلو سياه بـه كـارد زده و در جـالب                          

برشت خاصه كه فانيذ كوفته بر آن پاشيده باشـند بنوشـند و كامـه كبـر و آب                     خيسانيده تناول كند و بيضه مرغ نيم      

 كه سخت پخته نباشند و حريره كه در آن شيره مغز قرطم و فانيـذ داخـل كـرده    كامه و عسل و روغن زرد و چقندر      

 محمـود باشند بنوشند و در طعام گندنا بيشتر اندازند و اگر اول اندك جوز و بادام به شهد و فانيذ بخورد سـود دارد                        

ه درم بنوشند و تأخير      گويد كه جالب از باديان و تخم كرفس و بادرنجبويه هريك سه درم با گلقند عسلي د                 شيرازي

غذا تا وقت سكون وجع كنند و تليين طبيعت به اين مطبوخ نماينـد سـناي مكـي هفـت درم بادرنجبويـه سـه درم                          

باديان دو درم با شكر سفيد جوشانيده و معجون خيارشنبر هفت يا شش يا پنج مثقال به حسب قوت مـريض در آن                       

يا شهرياران و يا جوارش تمر شش مثقال هرچـه از ايـن حاضـر              حل كرده بنوشند و يا سفرجلي مسهل پنج مثقال و           

باشد در آب گرم حل كرده بياشامند و تكميد موضع وجع به نمك و سبوس و جاورس گرم كرده نماينـد و در آبـزن                         

الثعلب و غيره ادويه كه در قول صاحب كامـل مـذكور شـد                آب گرم كه در آن قيصوم و خسك و نمام و حلبه و عنب             

نيا ساخته بدهند تا اسهال كثيرآرد و اين حقنه نافع قولنج حادث از بلغم لزج است سناي مكي پنج درم                    سواي سقمو 

يا هفت درم انجير ده عدد قنطوريون دقيق و غليظ هر واحد سه درم پرسياوشان چهاردرم رطبه كف كرنب و چغندر                     

ه كبوتر و شحم حنظل همان است كه در قـول  الملك هر واحد كف باقي اجزا سواي پيه بچ      هر واحد باقه بابونه اكليل    

 گويد كه اوالً شيافات مسهله بردارند پس اگر اسهال نشود حقنه حاده قويه بـه عمـل                  خجنديصاحب كامل گذشت    

آرند و قي كم از آن به قدر قوت كنند و بايد كه در قولنج از هرنوع كه باشد خصوصاً در بلغمي توجه به تلطيف خلط                          

اسهال آن كنند و مبادرت به اسهال قبل تلطيف ننمايند مگر آن كه درد عظيم باشد كـه در آن                    و تقطيع آن پس به      

القـرطم عـسل      الغائله براي تنقيه امعا از بلغم است مغز حب          الماخذ عديم   مبادرت به مزلقات كنند و اين معجون سهل       
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كند و رياح را متفرق سـازد         قولنج را حل  انجير مساوي جمع كرده قوام نموده به قدر اوقيه بخورند و اين حمول انواع               

زيره برگ سداب هر واحد كف عرطنيثا دو درم بورق دو درم به عسل سرشته به صفوف بردارند كه انفـشاش ريـاح و                        

اخراج آن نمايد و اين حمول اسهال شكم و تنقيه امعا از بلغم كند سكبينج جاوشير مقل اشق حلتيت تربد هر واحد                      

ها سازند و يكي از آن استعمال كنند و اين حقنه  ل ادويه به شكر يا عسل مقوم سرشته فتيلهيك جزو صابون رقي مث

براي جميع انواع قولنج سواي ورمي مجرب است باديان انيسون تخم كرفس تخم شبت هر واحد چهـار درم در يـك                      

 كنجـد در آن حـل كـرده         رطل آب بپزند تا نصف بماند صاف كرده نه درم بورق و ده درم شكر سرخ و ده درم روغن                   

حقنه كنند و از اشربه اقتصار بر شرب اين جالب هر صبح نمايند باديان نانخواه تخم كرفس هريك دو درم با ده درم                       

گلقند بدهند و از معاجين مسهله نافعه سفرجلي مسهل است چون در آب گرم يا اين مطبوخ حل كرده بدهند سـنا                      

 درم با گلقند بجوشانند و اين نافع معده و مقوي و مطيب آن و مشهي طعـام                  پنج درم بادرنجبويه سه درم باديان دو      

النفع است و شـهرياران سـودا و          نيز هست و معجون خيارشنبر قولنج حار و يبوست امعا و علل صفراوي را نيز شديد               

 تليين نـشود حـب      زرد آب را نيز سود دارد و تمري قولنج و درد معده و عسرالبول را نيز مفيد است و اگر تسكين و                     

سكبينج يا حبي كه در قول محمود گذشت بدهند بعده شورباي چوزه مرغ با توابل بياشامند و بدان كه قـي عـارض                       

الجمله مضعف است مگر در استيصال مواد متشربه در جرم معده خاصه اگر ابتـداي مـواد آن از                     در قولنج اگر چه في    

 در قولنج اجتماع رطوبات و بالغم لزجه در معده باشـد كـه معـده                جانب معده باشد نافع است بهر آنكه بيشتر سبب        

جزوي از آن به سوي امعا فرستد و ادوار قولنج تكرار كند و مدت او دراز گردد و قي در اين نوع شافي بـود و اگرچـه                            

عرض موذي مضعف است و اين حب مسهل است صبر شحم حنظل كتيرا تربد سفيد مكه يـك جـزو سـقمونيا نـيم                        

برم ربع جزو شربت مثقال به ماءاالصول و اين حب مجرب است تربد نيم درم جندبيدستر زنجبيل مكد يـك                    جزو ش 

دانگ و اين يك شربت است و اين دوا در حل قولنج قوي است شبرم شحم حنظل فرفيون سقمونيا مـساوي شـربت                       

د و ميان هردو طبقه آن حاصل        گويد كه گاهي قولنج از خلطي افتد كه قولون آن را تشرب كرده باش              طبرييك درم   

شود و تحليل نگردد و مستحيل به رباح هم نشود به سبب قلت حرارت و ضعف آن و الم شديد و قلق آرد و باشد كه                          
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به فرط الم بكشد و بايد كه طبيب از سرخي قاروره و حرارت در آن نترسد كه اين از فرط الـم بـود و عالجـش ايـن                             

 دهند بگيرند باديان انيسون تخم كرفس كرويا نانخواه صـعتر هـر واحـد يـك درم                  است كه اندك ايارج به اين طبيخ      

كوفته بجوشانند تا بزور مهرا شود صاف كرده عقب ايارج بنوشانند و از اغتـذا و شـرب آب سـرد منـع نماينـد تـا در                            

و در ادويـه كـه در       برودت و ماده نيفزايد و عوض غذا شورباي مرغ پير كه در عالج قولنج ريحي مذكور گردد بدهند                   

الملـك شـيح      آن پر كنند دارچيني و زوفا افزايند و اين حقنه مكرر به عمل آرند و اقل آن سـه مرتبـه بابونـه اكليـل                        

قيصوم برگ مرزنجوش برگ شبت برگ سداب هر واحد كف قرطم كوفته حلبه تخم سداب هـر واحـد جفنـه بـرگ                       

حد جفنه تخم كرفس انيسون هر واحد كف جو مقشر كوفته           كرنب نبطي برگ چغندر هر واحد باقه صعتر زوفا هر وا          

كف كبير همه را بجوشانند تا مهرا شود پس به قدر صد درم صاف نموده در هـاون كننـد و بـر آن پـنج درم روغـن                             

گرم حقنـه كننـد       بيدانجير و پنج درم روغن سداب و پنج درم شكرسرخ و دو ثلث درم بورق انداخته حل كنند و نيم                   

هيز و منع غذا سواي شورباي مرغ و منع از آب سرد و سه دفعه حقنه نمايند و اگر مرض كم نشود و درد                        مع لزوم پر  

ساكن نگردد در حقنه نيم درم سكبينج و نيم درم جاوشير و دو دانگ جندبيدستر حـل كـرده دو سـه دفعـه حقنـه        

كنند و در آبي كـه   قنه مذكور داخل ميكنند پس اگر درد زائل شود فلونيا اندك بخورانند و گاهي اندكي از آن در ح  

الملك و شيح و قيصوم و برگ نمام و برگ مرزنجوش و برگ حماحم جوشاينده باشند بنشانند                   اندر آن بابونه و اكليل    

و بعد خروج از اين آب ضماد كنند تخم كرفس انيسون باديان صعتر زوفا هر يك دو درم همه را ساييده و موم روغن             

ماكيان ساخته بياميزند و بر پارچه ماليده ضماد نمايند و چون راه بگشايد و هرچه بخورد نازل شـود                   از پيه بط و پيه      

اال درد باقي بود بر تغذيه مبادرت نكنند سيما چون تهوع و تقلب نفس باقي باشد و اگـر تقلـب نفـس زائـل شـود و                            

اين هنگـام بـه مغـز نـان ميـده در            غثيان ساكن گردد و اشتهاي تناول چيزي باشد اين عالمت صحت است پس در               

گاهي درد عـود كنـد بـه          شورباي مرغ تركرده دهند و بعد ساعتي از تناول شوربا اندك شراب كهنه بخورند و اگر گاه                

جاورس و نمك جريش گرم تكميد نمايند و در اجالس آبزن كثرت نكنند بهر آن كه اگر در اين نـوع قـولنج كثـرت                         

گاهي درآن بنشانند و بعـده موضـع الـم را بـه روغـن خيـري و                     گردد بلكه گاه   جلوس در آب كنند مفاصل مسترخي     
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ياسمين و روغني كه در آن صعتر و زوفا پخته باشند بمالند و اين نوع اكثر بعد زوال او به شرب آب سـرد و زيـادتي                           

 ريحـي منتقـل     غذا عود كند و چون از اين فضول رياح منحل گردد و عالجش همين است و گاه گاه به عالج قـولنج                     

 او گويد كه گاهي قولنج از رطوبت زجاجيه غليظه كه به قولون متشبث گردد و مجري مسدود سـازد و از  ايضاگردند  

الوجع اسـت و      االحتباس عظيم   الزوال شديد   اللبث بطي   نفوذ چيزي در آن منع كند عارض شود و اين نوع صعب طويل            

شدت وجع هالك كند اال چون زائل شود به سرعت عود كند و             گاهي مريض را به سبب عسر تحلل و سقوط قوت از            

ها مثل آبگينـه يـا مثـل قطعـه جليـد اسـت و                 عالمت زوال او و نقاي عليل از آن خروج شطاياي رطوبت عقب حقنه            

عالجش اين است كه در اول امر طريق انضاج و تليين پس طريق تحليل و تنقيه مسلوك دارند و بگيرند بـزور مثـل                        

و انيسون و زيره و صعتر كوفته بجوشانند تا مهرا شود پس صاف كرده جلنجبين درآن خوب ماليده بـاز                    تخم كرفس   

صاف كنند و برآن اندك روغن بيدانجير يا روغن سداب چكانيده بنوشند دو روز صبح و شام و روز سوم دو درم حب                       

يده باشـند بـه نمـد تكميـد موضـع درد            سكبينج بدهند و در اين ايام به آبي كه در آن ادويه منضجه محلله جوشـان               

گرم نشانند و آب گرم بسيار از دهن بليله بر موضع وجع ريزند بعده اين حقنـه كننـد                     نمايند و روز چهارم در آب نيم      

الملك هر واحد يك يك كـف كبيـر قـرطم كوفتـه و تخـم كتـان                    برگ سداب برگ شبت هريك دو كف بابونه اكليل        

يق كف شحم حنظل يك نيم درم انجير سي عدد همه را جوشانيده صاف كنند به                كوفته هر واحد كف قنطوريون دق     

قدر صد درم و در آن سكبينج يك درم جاوشير نيم درم جندبيدستر نيم درم حل كرده در حمام بعد خروج از آبزن                       

از پنبه مـسدود    ها را خوب بردارند و تا ممكن باشد امساك حقنه كنند و اگر ضبط او ممكن نبود                    حقنه نمايند و ران   

سازند و دست برآن دارند و خاصرين بمالند و حركت دهند و به حقنه مذكور چند مرتبه حقنه كنند و راحت دهنـد                       

و در آب گرم نشانند و دائم تكميد كنند و حفظ قوت مريض به شورباي مرغ پير و روغن بادام كنند و تسكين عطش      

ض تأخير نمايد از خورانيدن ايارج فيقرا يا ايارج اركاغانيس يا ايارج            به جالب نمايند پس اگر امر طول كند و زوال مر          

روفس چاره نباشد و هنگام تأخر نضج ماءاالصول به ايارج و روغن بيدانجير دهند بعده حقنه كنند كه اين اعانـت بـر                    

انـد بخوراننـد بگيرنـد        ناميده قولنج ترياقنضج و تحلل كند و اگر درد اشتداد نمايد اين معجون كه بعض اوائل آن را                 
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فلونياي رومي و فلونياي فارسي هر واحد يك درم معجون كلكالنج يك نيم درم سرگين گرگ سفيد يك درم و نـيم                      

گرم يا به جالب بدهنـد و هـر روز يـك بـار دهنـد بعـده هـر روز         همه را با هم سرشته يك نيم درم از آن به آب نيم      

به شورباي خروس سازند و غذاي صحيح ندهند تا آن كه وجع بالكـل      چنين يك مرتبه حقنه نمايند و حفظ قوت           هم

زائل گردد و گاهي صاحب او تسكين و حرارت از تحريك در گهواره يابد و يا در چادر انداختـه بجنباننـد اگـر تهـوع                          

كم سـير  مانع نباشد و صاحب او را نشايد كه از قلت و سكون وجع مغرور شود و هنوز ازآن تنقيه نشده باشد و غذا ش          

 در بصره حقنه در اين نوع به آب گرم و زيـت بـه               ازرق ابنالحال هالك كند و       نخورد و جماع نكند كه اين گاهي في       

 ابوالحـسن كنـد     كرد و زيت و آب گرم در اين نوع تسكين وجـع مـي               دفعات در وسط عالج بعد ابتدا و قرب نضج مي         

 مزعجه كنند پس اگر اسهال شود و درد تخفيـف يابـد بهتـر               گويد كه عالج قولنج حادث ازخلط بارد اوالً به شيافات         

واال حقنة مسهله به عمل آرند و قوت حقنه به مقدار قوت وجع و صعوبت مرض بايد و اگر شكم نـرم نـشود و وجـع                           

هـا    ساكن نگردد مرتبه دوم معاودت آن كنند و از نوشيدن دواي مسهل به غير آنكه اوالً طريق بـه شـيافات و حقنـه                       

 حذركنند مگر آن كه درد باالي ناف باشد و ريح خارج شود كه در آن صورت مـسهل دهنـد و اگـر درد الزم                          بگشايد

ناف بود و ريح را منفذ نباشد از مسهل قبل از گشادن راه حذر بايد كرد و چون فضول مستعد باشد چيزي از حبـوب    

ه درم به آب گـرم بدهنـد و اگـر دوا قـي              مسهله مثل حب ايارج و يا حب سكبينج ويا حب منتن مقدار دو درم تا س               

بكند اعاده آن نمايند و اگر برخوردن اين ادويه به سـبب حـرارت قـادر نباشـد گلقنـد در آبـي كـه انـدر آن باديـان                              

گرم بدهند و شورباي اسفيدباج بنوشانند        جوشانيده باشند ماليده و مثقال تربد حل كرده و درم ايارج فيقرا به آب نيم              

ك گردد شورباي فراخ و خروس عتيق كه در آن دو درم بسفايج انداخته باشند بدهند و امر به دخـول                     و چون امعا پا   

حمام گرم كنند و معجون فالفلي دهند و امر به حركت و تقليل غذا نمايند تا بعد از آن از عـود مـرض ايمـن شـوند                

ي جـوارش سـفرجلي مـسهل يـا تمـري           نويسد كه در قولنج بارد ابتدا به حقنه لينه پس حاده كنند و گـاه                 مي خضر

كفايت كند و گاهي عقب اين مطبوخ از سنا و بسفايج و انجير و مويز منقي هر واحد شـش درم پرسياوشـان خزمـة                         

دهند و گاهي آب گرم تنها يا به مصطكي كفايت كنـد و               السوس باديان تخم كرفس هر واحد سه درم مي          لطيفه اصل 
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الملـك و قنطوريـون و سـرگين گـرگ و تخـم       ن و تربد و بابونه و حلبه و اكليلحقنه ايشان به مثل بسفايج و غاريقو     

كتان و شبت قوي كنند و مخدرات ندهند مگر به ضرورت يا مصلح آن و از شراب در ابتدا احتراز كنند كـه اكثـر در                          

ي ضـرورت   اندازد و چون مرض به منتهي قريب شود معجون مسك به شربت ابريشم بدهند و گاه                 استرخا و صرع مي   

به دادن مثل ترياق افتد و تنقل به مثل جوارش كموني و عود و پوست اترج مقداري كه به تحليـل و انـضاج رسـد و                           

ثقل نيارد بايدكرد و گاهي در مثل اين قولنج به دادن ثمن درم حلتيت وقت خواب مضطر شوند و يا گلقند يا باديان                       

 گويند كـه    بعضيه و دو خرنوبه محموده درآن انداخته بنوشند         در آب جوشانيده صاف كرده يك مثقال تربد خراشيد        

عصارة ريوند تا چهارسرخ با گلقند بخورانند و بعد انفتاح سده آبزن و كماد و ضـماد اسـتعمال نماينـد و پـيش از آن                   

تحليـل  مقام اسـتفراغ اسـت در         التحليل به كار نبرند و گرسنگي قائم        ادوية مشروبة مسهلة قويه و ضمادات حاره قوي       

بلغم و اگر بر گرسنگي صبر نبود آب گوشت خروس پير يا كبك يا عصافير كه در آن بسفايج و دارچيني و زنجبيل و                        

زيره و پودينه داخل كرده باشند و با حريره آب سبوس گندم مطبوخ با روغن گاؤ كه در آن كرويا و نانخواه و شـونيز                         

فيد است و اين حقنه قولنج بلغمي و ريحي را در حال زائل كند در               داخل باشد بايد داد و بعد طعام جرعه آب كامه م          

آب برگ سداب و آب برگ چغندر و كرنب از يك مثقال تا پنج مثقال بورة ارمني يا نمك و هفت مثقال روغن گاؤ يا                         

ر باشـد و    چهار مثقال روغن بادام آميخته شير گرم عمل نمايند و اگر يك قاشق يا چهار مثقال آب كامه افزايند بهتـ                    

اين ضماد رافع قولنج است شونيز مويزج هريك قدري گرفته نرم بسايند و به زهره گاؤ آميخته بر ناف ضماد نماينـد                      

الرشـاد    و حب نارمشك و كذا است لوبان به انيسون مجرب است و كذا دواءالمـسك بعـد تنقيـه و صـبر فلفـل حـب                         

 و حب از ريوند و مغز بادام و هليله زرد هر واحد يـك               زنجبيل مساوي شكر مثل همه بر نهارخوردن نيز مجرب است         

 براي خود ترتيب داده در تليين شكم و رفع          ماسرجويه حبدرم انزروت نيم درم زعفران ربع درم عجيب است و اين            

قولنج و اكثر امراض بلغمي سودمند است هليله سياه بليله آمله مقل هر كدام چهار درم تخم كرفس انيسون باديـان                     

ا نانخواه صعتر شيطرج حرمل سورنجان نمك سياه مصطكي اشق هر كدام يك درم زنجبيل دارچيني قاقلـه وج                   كردي

الطيب زعفران سليخه هركدام نيم درم سكبينج سه درم شحم حنظل يك نيم درم فانيذ تربد سفيد هر كـدام                      سنبل
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ها به قدر فلفل       حل كرده بياميزند و حب     بيست درم صبر دوازده درم ادويه را باريك ساييده و صموغ را در آب گندنا              

گويد كه در ايـن كـار هـيچ           ستايد و مي     به غايت مي   زكريا محمدها    ساخته دو مثقال به آب گرم بخورند و اين حقنه         

اهللا تعـالي   تركيبي نظير اين نيست و اندر گشادن قولنج فعلي عجيب دارد حتي كه ايالوس را نيز زائل سـازد بـه اذن                  

اني دو ثلث اوقيه در آب گرم و روغن زيت حل كرده حقنه كنند بايد كه مقدار مجموع دو ثلث رطـل                      نطرون اسكندر 

باشد و آب و روغن مساوي باشد و يا روغن ثلث آب بود و چون مرض اشتداد كند و هيچ يكي از تدابير مفيد نيفتـد                          

 مشك و فلفل سياه خوشـبو سـاخته         بستانند سرگين گرگ خاصه آنچه بر روي خار افتاده باشد و با عسل سرشته به              

الرشـاد در آب      بدهند و پس از آن ماءاالصول بنوشانند و مادام كه درد ثابت باشد هر شب تخم كتان و حلبـه و حـب                      

جوشانيده و لعاب آن را صاف نموده دو وقيه با قدري فانيذ و روغن كنجد بدهنـد و از غـذا منـع كننـد و اگـر چـاره                          

   سازندنباشد به شورباي مرغ تغذيه

  عالج قولنج ريحي

هر چه در عالج قولنج بلغمي گذشت عالج اين است مگر آن كه شياف و حقنه و مـسهل كـه در ايـن جـا اسـتعمال                        

كنند كاسر رياح باشد مثل اين شياف بوره مقل جاوشير تخم سداب جندبيدستر حنظل از هريك مقدار الئق گرفتـه                    

ن حقنه سداب نمام بابونه قيـصوم مرزنجـوش تخـم كـرفس باديـان               با قوام شكر سرخ سرشته شياف سازند و مثل اي         

گرم حقنه كنند و مثل ايـن مـسهل پوسـت بـيخ               نانخواه انجير به مقدار مناسب درآب بجوشانند و عسل آميخته نيم          

باديان و بيخ كاسني قنطوريون بسفايج هريك هفت ماشه تخم كرفس درونج هر يك پنج ماشه انجير زرد پنج عـدد                     

قي دو توله تخم قرطم يك توله صعتر انيسون هريك چهارماشه تربد سفيد نه ماشه زنجبيل سه ماشه سناي                   مويز من 

مكي دو توله جوشانيده صاف نموده مغز خيارشنبر هفت توله گلقند چهارتوله ماليده باز صـاف كـرده شـربت دينـار                      

الغار هريك پـنج ماشـه       ير و معجون حب   چهار توله روغن بادام هفت ماشه داخل كرده بدهند و فرداي آن كموني كب             

خورده شيره باديان نه ماشه و انيسون هفت ماشه و صعتر و زيره سياه هريك چهار ماشه و قـرطم يـك نـيم تولـه و                           

االيچي كالن پنج عدد در گالب يك نيم پاؤ برآورده عسل سه توله داخل كرده حرف و يا تودريين نه ماشـه پاشـيده                   
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چنين سه چهار مسهل دهند و غذا شوربا با نان و يا به جوارش نارمشك                رده باشند هم  بنوشند شب حب سكبينج خو    

و يا شهرياران اسهال آورند و بعد از تنقيه جهت تعديل و دفع رياح معجون كندر و جوارش انجدان به عرق نانخواه و                       

اشم كرويا زيره كرماني صعتر شـونيز       صعتر دهند و اين ماءالبروز نيز براي تحليل باد واخراج مواد نافع است نانخواه ك              

هريك كفي در سه رطل آب بپزند تا يك رطل بماند صبح و شام بيست درم از آن يا سه درم روغن بيدانجير بنوشند                       

و هرگاه بعد استعمال شياف و حقنه و مسهل و خروج ريح و ماده آن درد ساكن نشود سببش برودت امعـا باشـد در                         

كوفتـه در آب      الملك برنجاسف سـداب نـانخواه شـونيز نـيم           ن حقنه كنند بابونه اكليل    اين وقت جهت تسخين امعا اي     

جوشانيده صاف نموده زيت و اندكي جندبيدستر آميخته حقنه كنند و مريض را بفرمايند كه دوا را زماني طويـل در                     

 خـوردن كمـوني و   تـرين اشـيا در قـولنج ريحـي       شكم بدارد تا گرمي آن به وجه احسن امعا را حاصل گـردد و نـافع               

چنين بادمهرج و جوارش انجدان و حب ملوك و حب افاويه و نارمشك              فنداويقون و سنجرينيا و ترياق كبير است هم       

و حب حلتيت و حلواي مغز تخم بيدانجير و معجون قـولنج و كاسـر ريـاح و مـداومت جـوارش كمـوني مـسهل يـا                            

 شود و پرهيز از جميع بقول و غير آن اشياي مؤلـد ريـاح               ثبادريطوس هر روز به مقداري كه اجابت معمولي به لينت         

در دفع قولنج ريحي دوري همواره معمول و مجرب است و مالش روغن سداب و شبت بر شكم و نوشيدن ماءالعـسل              

و عرق باديان و گالب عوض آب سرد مفيد بود و اگر انصباب سودا بر امعا موجب نفخ و قولنج ريحي گـردد چنانچـه                         

 ماليخولياي مراقي افتد جهت تليين طبع و تحليل رياح حقنه و شياف و غير آنكه مذكور شـد اسـتعمال                     بعضي را در  

نمايند و زيره و كرويا جوشانيده نوشيدن و پودينه و سداب و جعده و صعتر و شونيز در سـركه كهنـه پختـه تكميـد                       

ذكـر بعـض ادويـه      وداوي بيايد بـه كاربرنـد       كردن مفيد بود و بعد افاقه تنقيه سودا نمايند و هرچه در عالج قولنج س              

المحلب به عسل نافع قولنج ريحي بـود و بـه قـول               گويد كه ليسيدن حب    مهندس كه نافع قولنج ريحي است       يونانيه

 نوشيدن روغن بلسان مفيد قولنج ريحي و بلغمي است و خوردن قردمانا كه آن كروياي بري                 صهاربخت ابن و   تميمي

 نـافع قـولنج ريحـي باشـد و شـرب فطراسـاليون       جزله ابن و مدايني و  جالينوس به قول    است به آب مطبوخ انيسون    

 خوردن صعتر به آب گرم حل قولنج ريحي بـه سـرعت كنـد و كـذا                  مالقيدراين نوع مجرب سويدي است و به قول         
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ـ     زن و كمـاد  شرب مشك و كذا لعق نانخواه سوده به عسل سرشته و كذا شرب درونج يا كاشم و ادوية مستعمله در آب

الملـك مغـز تخـم بيـدانجير نمـام پودينـه              الثعلب حلبه باديان اكليـل      قولنج ريحي اين است انيسون زيرة سياه عنب       

برنجاسف شبت صعتر مرزنگوش جندبيدستر بابونه در آب جوشانيده عليل را در آن نشانند و يا اين آب در مثانه گاؤ                     

نج ريحي و بلغمي و رياح شكم نفـع تـام دارد حلبـه تخـم حرمـل                 كه جهت قول   بادمهرجانداخته بر ناف مريض نهند      

هريك سي درم درونج عقربي عاقرقرحا فلفل دارفلفل اسارون سليخه قـسط زعفـران زنجبيـل هريـك دودرم كوفتـه             

 قولنج بگشايد و رياح دفع كند و آروغ ترش را نافع بود فلفـل               جوارش انجدان بيخته به عسل سرشند شربتي دو درم        

 هريك پنج درم ايرسا زنجبيل هريك شش درم انيسون باديان مصطكي نانخواه تخم كـرفس هريـك دو درم                    دارفلفل

 قولنج بگشايد و رياح غليظ دفع نمايـد         الملوك حبانجدان پانزده درم كوفته بيخته با عسل بسرشند شربتي سه درم            

ي هريك سـه درم نمـك هنـدي ده درم           صبر پنج درم تربد سفيد ده درم انزروت پوست هليله زرد پوست هليله كابل             

مصطكي زعفران ساذج هندي قسط سليخه ريوند چيني زنجبيل انيسون تخم كرفس فلفل قرنفل خيربـوا دارچينـي                  

كتيرا قاقله هر يك نيم درم سقمونيا دو مثقال مشك دانگي كوفته بيخته حب سازند شربت سـه درم حريـره مفيـد                       

خم معصفر يك توله در پاؤ آثار عرق باديان ساييده دو توله گلقند در آن               درد شكم و رافع قبض و معمول است مغز ت         

 كسي كـه عـادي قـولنج باشـد          حلواي مغز تخم بيدانجير   ماليده صاف كرده به طريق حريره پخته بنوشند تا سه روز            

اييده صاف كرده   مداومت اين نمايد مغز تخم بيدانجير شكر برابر مغز را در شير ماده گاؤ كه چهار چند ادويه باشد س                   

آميزنـد    برآتش گذارند تا مثل كهوره گردد پس شكر آميخته حلوا سازند خوراك يك توله و بعضي قدري زنجبيل مي                  

 كه براي قولنج مجرب انطاكي است برگ شبت و تخم آن هر واحد دو اوقيه كرويا يك اوقيه قرطم نـيم اوقيـه                        حقنه

ه را كوفته در سه رطل شورباي خروس بپزند تا يك رطل بمانـد              بورة ارمني شحم حنظل تربد هر واحد پنج درم هم         

صاف كرده سي درم زيت در زمستان و روغن كنجد در غير آن و بيست درم شكر در تابستان و عسل در غير آن حل           

 كـه   دوايـي   كرده حقنه كنند و به قدر طاقت امساك آن نمايند و در شدت عارض تخم چقندر مثـل قـرطم افزاينـد                       
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الرشاد  حي را نافع است انيسون سه ماشه باديان زنجبيل زيرة سياه تخم كرفس كرويا هريك چهارماشه حب                قولنج ري 

 قرنفل دانه هيـل هريـك سـه         ايضاً ونه ماشه جوشانيده شربت بزوري حار دو توله يا شربت دينار داخل كرده بدهند               

 براي قولنج معتاد كه درد آن به        ايضاًبنوشند  ماشه در گالب و عرق باديان هر واحد پنج توله جوشانيده جرعه جرعه              

طرف معده و جگر آيد مجرب است و جهت درد گرده نيز نافع انيسون زيره سياه صعتر فارسي باديان هر يك چهـار                       

الثعلب پاؤسير جوشانيده شربت دينـار گلقنـد داخـل كـرده بنوشـند و                 ماشه گل سرخ تازه شش ماشه در عرق عنب        

 اگر در قولنج ريحي دوري هر دوايي كه بخورد به قي دفع شـود               ايضاًشود    و گلقند كرده مي   گاهي كرويا عوض صعتر     

 ملين علويخاني نه ماشه حب سكبينج سه ماشه جوارش كمونياول محجمه بر معده و فم معده نهاده اين دوا بدهند           

ير گلقنـد چارتولـه روغـن       خورده شيره زرشك نه ماشه شيره قرطم يك نيم توله و تخم خربزه يك توله گالب پاؤسـ                 

بيدانجير مركب يك توله بنوشند و اگر به شب درد باز غلبه كند جدوار هفت ماشه دارشيشعان گـل عاشـقانه قـسط                       

تلخ بابونه زردچوب هريك يك توله در مغز گهيكوار كهرل كرده بر پارچه سفت مثل مرهم ماليده برجاي درد نهـاده                     

بندند و شورباي قنفذ نوشانند بعده از ادامت كموني كبيـر نـه ماشـه و عـرق                  باالي آن برگ انگور و بقله شبت پخته         

 كه قولنج يك ماهه دوبايي را نيز به تجربه بعضي مفيد آمده پيـاز عنـصل                 ايضاًشود و     حيات نه توله دوره موقوف مي     

و بـاقي بـر آن      در سيخ قلعي وارد كرده مقل زفت صبر هريك نه ماشه اشق چهارماشه سوده بر هر دو سـوراخ پيـاز                      

پاشيده بريان نمايند و سه توازان دوركنند پس صبر سه ماشه ديگر به روغن قاوند مركب علويخاني آميخته آلوده به                    

طور شياف سازند و بردارند و بعد يك لمحه برآورده باز نهند و در يكپاس هفت هشت مرتبه همين نوع عمل نماينـد                

مي از غذا ندهند و چون ضعف زياده محسوس شود وقت دوپهـر شـورباي               و تا سه روز استعمال كنند و تمام روز قس         

 كه در تحليل نفخ معده و بـه         روغنمرغ سليماني مرغن كه چهارم آن عرق كيوره و هشتم حصه مقطر باشد نوشانند               

الطيب دارشيشعان گل بابونه برگ سداب تخم شبت شونيز مصطكي هر واحد              قولنج و رياح غليظ مجرب است سنبل      

توله زيره كرماني دو توله كوفته در يك آثار آب بجوشانند هر گاه چهارم حصه بماند برابر آن آب شـبت سـبز و                        يك  

روغن بيدانجير و روغن بابونه هر يك چهار توله داخل كرده جوش دهند چون آب برود و روغن بمانـد صـاف نمـوده                        
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شكم بمالند و اگر ريح غليظ و درد شديد باشـد           گرم بر     عنبر اشهب نيم درم در آن حل كرده بدارند وقت حاجت نيم           

 كه قولنج مع برودت را مجرب نوشته صبر اخضر فلفل سفوفوقت استعمال قدري جندبيدستر حل كرده به كار برند         

الرشاد زنجبيل مساوي شكر برابر همه بر نهار و عند هيجان درد بخورند و استفاف تربد موصوف يـا پـنجم                       سياه حب 

الحـال     كه في  شياف برابر هردو شكر نيز حل قولنج نمايد دست لوبان به انيسون نيز مجرب است                حصه آن زنجبيل و   

قولنج خاصه ريحي بگشايد و مجرب است پاره موم زرد در زهره گاؤ گداخته قدري باديان سوده به آن سرشته شياف  

گـرم برنـاف      به در پارچه بسته نـيم     سازند و بردارند كماد كه وجع ساكن كند و قولنج بگشايد تخم كرفس نانخواه حل              

الواقع در قسم ريحي و آنچه از ماده غليظ باشد نفع عظيم دارد و به اوجاع معده ريحـي و                       كه في  قولنج معجوننهند  

كند و معمول استاد مرحوم برگ سداب پودينه خشك فلفل سياه نانخواه كرويا كاشـم زنجبيـل                   بلغمي فائده بين مي   

تـر باشـد     كوفته بيخته به شهد خالص سه چند ادويه معجون سازند و اگر اسـهال مطلـوب               دارچيني دارفلفل مساوي    

 تركيب محمد زكريا جهت قولنج ريحي و ثفلي خاصه          مسهل معجونتربد موصوف مساوي يا نيمه جمله اجزا افزايند         

تربد موصوف يـك    كه با غثيان بود زنجبيل دارفلفل دارچيني هريك نيم دانگ مصطكي يك دانگ سقمونيا ربع درم                 

 نـافع   معجوندرم عسل كف گرفته آن قدر كه ادويه درآن آميزند به نوعي كه حب توان بست واين يك شربت است                     

اكثر انواع قولنج و از مجربات انطاكي است مغز بادام تلخ يك جزو زنجبيل خولنجان عاقرقرحـا فلفـل سـياه هريـك                        

 كوفته بيخته با عسل سه چند سرشـته دو درم اسـتعمال             نصف جزو عود هندي بورة ارمني مصطكي هريك ربع جزو         

 از مجربات حكيم ركن الدين در قولنج ريحي خيلي مفيد سداب خشك خولنجان سـليخه بـيخ كبـر                    معجوننمايند  

كوفته يك شب در گالب خيسانيده پس بجوشانند تـا بـه نـصف رسـد صـاف                   ساذج هندي از هريك هفت مثقال نيم      

طكي نارمشك عود هندي پوست ترنج دارفلفل كاشم تخم كرفس سـاذج هنـدي انيـسون                كنند بعد از آن زرنباد مص     

اذخر اسارون تخم ترب زرنب صعتر دارچيني پودينه خشك حلتيت زيره كرماني قرنفل حرف بابلي از هريك دو نـيم      

 مذكور پخته   مثقال جندبيدستر يك مثقال پاؤ باال كوفته به حرير بيخته پس سه وزن جميع ادويه عسل را به گالب                  

باقي ادويه را به آن سرشند و اگر خواسته باشند روغن بادام تلخ بيست مثقال و براي قوت عمـل فلـوس خيارشـنبر                        
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 كه قولنج ريحي را مفيد است اگر پوست بـيخ بيـدانجير و زنجبيـل    ذكر ادوية هنديهقدري كه خواهند اضافه نمايند  

م پاؤ بماند صاف نموده انگزه نمك سياه هر واحد يك ماشـه حـب               هر واحد يك دام در سه پاؤ آب بجوشانند چون ني          

 اگر زردچوب و زنجبيل بالون سـاييده قـدري        ايضاًبسته فرو برند و بااليش جوشانده بنوشند براي باد گوله نافع است             

رف خـام   گرم برآن بندند و يا نان مونگ از يك طرف پخته از طـ               افيون آميخته برشكم طال كنند و برگ بيدانجير نيم        

 در بياض قبلـه گـاهي مرحـوم         حببه روغن بيدانجير چرب كرده زنجبيل انگوزه سوده برآن پاشيده بندند مفيد بود              

مرقوم است كه حلتيت و فلفل سياه و تنكار و صبر هر واحد يك دام در آب گهيكوار كهرل كرده و حب به قدر كنـار           

 حلتيت مغز تخم بيدانجير مغز كرنجوه       ديگرم داده باشند    صحرايي بسته نگه دارند و جهت قولنج و امراض بادي شك          

گرم بخورند در وقت شدت درد نـافع          زنجبيل ناكچهكني مساوي به قدر كنار دشتي حب بندند و يك حب به آب نيم              

 پهكيري بريان اجواين پيپال مول فلفل گرد مغز تخم كرنجـوه بـاي برنـگ صـبر                  ديگراست و به وجع معده نيز مفيد        

 سـونهه سـتوه     ديگـر  برابر كوفته در رس ادرك حب بندند و به وزن چهار ماشه وقت شـدت درد خورنـد                    نمك سياه 

سهاگه بريان نمك سيندهه هينگ هيرا هرچهار مساوي با شيره بيخ سهجنه كهرل كرده بـه قـدر كناردشـتي حـب                      

و هراونسوت و سهاگه و ايلوه       چونه   ديگربندند يكي صبح و يك شام بخورند باد گوله و طحال و تب ربع را نافع است                  

ها فرو ساخته يك ماشه تا سه ماشه خوردن مفيد باد گوله و طحـال اسـت                  به آب گهيكوار چهارپهر كهرل كرده حب      

 گهربچ بابرنگ سونهه سونف تخم سويه هينگ نمك سيندهه كوفته بيخته به آرد ماش آميخته و در آب بـرگ                     ديگر

دو انگشت بپزند از يك طرف پس طرف ديگـر را بـه روغـن شـبت چـرب                   ترب يا شبت خميركرده نان به قدر حجم         

گرم بر شكم بندند قولنج ريحي و وجع معده را مجرب است و اگر اجمود نانخواه زيره سياه اضافه كرده هـر                        كرده نيم 

نـد و از    واحد دو درم و هينگ نيم درم بگيرند و ساييده در پاؤ آثار آرد ماش آميخته و نان به قدر حجـم مـذكور بپز                        

تر باشد شخصي از سه روز در قـولنج مبـتال بـود و               طرف خام به روغن بيدانجير چرب كرده بر موضع درد بندند نافع           

 رائي پاؤ آثار مغز گهيكوار نـيم        ديگرمسهل عمل نكرد چون اين نان بسته شد دو سه بار اسهال گرديد و نجات يافت                 

در سبوچه زير زمين دفن نمايند و بعد هشت روز برآورده بـه وزن              آثار نمك سيندهه نيم پاؤ هر سه را مخلوط كرده           
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شش درم صبح و شام بخورند و از مضرات پرهيزند قولنج را نافع بود روغن آب برگ بيـدانجير يـك جـزو در روغـن                          

چينبيلي نيم جزو آميخته بجوشانند تا آب سوخته روغن بماند و بر شكم طال كنند به تفتيح مـسام و تحليـل مـواد                        

 كه نافع باد گوله شكم است مغره سمندر پهل كف دريا نمك سنگ              سفوفاصه در قولنج ريحي درد را ساكن كند         خ

نمك سياه اشخار سفيد تربد جواكهار سهاگه پوست هليله زرد دارفلفل زنجبيل انگـوزه بـاي برنـگ هريـك دو نـيم                       

 سـاييده در بـول گوسـاله آميختـه ضـماد             خردل و زنجبيل   ديگرمانگ ابليد ده مانگ كوفته بيخته دو مانگ بخورند          

 تخم بيدانجير تخم شبت مكوه تخم خطمي بابونه هريك قـدري در آب              ديگركنند قولنج ريحي و بلغمي را نافع بود         

 از پاره صابون شياف ساخته به روغن بيدانجير يا بـه روغـن              ديگربجوشانند تا نصف بماند صاف نموده در آن نشينند          

 اگر فتيله به قدر چهـار انگـشت مـضموم از پارچـه درسـت                ايضاًارند به سرعت نفع بخشد      گلچكان چرب ساخته برد   

ساخته زردچوب به قدر يك ماشه در آب سوده بااليش صابون به قدر سه ماشه سوده بر فتيله آلوده بردارنـد و وقـت                       

ر سجي ايلوه مساوي به آب       سهاگه نمك سيندهه جواكها    ديگرحاجت اجابت برآرند و بعد فراغت باز بردارند نافع بود           

 چوب بيدانجير بـسوزانند و خاكـستر آن يـك كـف             ديگرگهيكوار حب ساخته بخورند كه نافع قولنج و درد آن است            

 مسيحي گويد كه    حذاق اقوالدست بخورند ريح و درد شكم دور شود و كشيدن قليان نيز مفيد به وجع قولنج است                  

الحـراره   ريح منفخه باشد بايد كه معالجه به ادويه ملطفه كـه حـاد و قـوي               اگر اين علت از كيموسات غليظه بارده يا         

 اگر علت از رياح غليظ باشد به روغني كه در آن زيره سـياه و تخـم سـداب و تخـم كـرفس و                          ايضاًنباشد بايد كرد و     

ايت كند بهتـر    انيسون و كرويا جوشانيده صاف نموده پيه بط يا ماكيان در آن گداخته باشند حقنه كنند پس اگر كف                  

واال اعاده حقنه به همين روغن كنند بعد از آن كه در آن جندبيدستر درم فرفيون نيم درم و كم از ايـن حـل كـرده                           

 گاهي به روغن سداب و طبـيخ        ايضاًشود و     باشند و گاهي به اين حقنه سكبينج و حلتيت و روغن بلسان آميخته مي             

كند و اگر حقنـه از شـدت وجـع نافـذ نـشود                تحليل رياح مي  كنند پس تسكين وجع و        خارخسك و شبت حقنه مي    

شيافات معمول از شحم و نمك و عسل و بورق و تخم سداب بردارند و شكم را بـه روغـن سـداب بمالنـد و تكميـد                            

موضع به جاورس كنند و روغن بيدانجير به ايارج فيقرا همراه آب مطبوخ شبت و حلبه و انيسون و مصطكي و تخـم                       
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اه و قردمانا و تخم سداب و دوقو و انجير خشك بنوشند و اين قولنج را كه از رياح غليظ و از خلط بارد كرفس و نانخو

زجاجي بود اين حب نافع است سكبينج و مقل و جاوشير و شقاقل و تخم كرفس و نانخواه و قردمانا و تخم سداب و                        

 واحد ده درم شحم حنظـل نـه درم هليلـه زرد        تخم شبت و زنجبيل و دارفلفل هر واحد سه درم ايارج فيقرا تربد هر             

پنج درم تخم خطمي چهاردرم كوفته بيخته و سكبينج و مقل و جاوشير را بـه آب سـداب حـل كـرده بـاقي ادويـه                           

سرشته حب ها سازند و سه درم به آب انيسون بدهند و در طبيخ ثوم استعمال كنند كه آن محلـل ريـاح و ملطـف                          

خ قنابر و شورباي متخذ از خروس پير كه در شكم آن انيسون و نانخواه و كرفس و خلط غليظ است وليكن طعام طبي

سداب و شبت و گندنا پر كرده باشند و طبيخ متخذ از بيخ گندناي شامي و شبت و زيت سازند و اگر با وجـع شـكم                           

واه زيره شونيز   نفخ و قراقر و تمدد در شكم باشد و طبيعت قبض نبود اين حب دهند برگ سداب خشك ده درم نانخ                    

الغـار جندبيدسـتر هـر واحـد دو درم           صعتر كاشم كرويا فطراساليون بادام تلخ فلفل دارفلفـل پودينـه زوفـا وج حـب               

چند همه بسرشند و به قدر كنار چند مرتبه به اوقيـه شـراب كهنـه                 سكبينج چهار درم جاوشير سه درم با عسل هم        

 كار برند زيره برگ سداب تر هر واحد كف بخـور مـريم دو درم بـه                  گرم كرده يا به ماءاالصل بخورند و اين حمول به         

عسل سرشته بصوف بردارند كه انفشاش رياح و اخراج آن از اسفل كند و دوام تكميد به جاورس گرم كرده نماينـد و                       

وغـن  در آبزن نشانند و اگر كفايت نكند بر موضع درد محجمه ناري نهند و آن موضع را بمالند تا سرخ شـود بعـده ر                        

سداب بمالند و بدان حقنه كنند بعد از آنكه در آن نيم درم جندبيدستر و فرفيـون حـل كـرده باشـند و هرگـاه درد                     

شدت كند و خوف غشي بر عليل باشد اين معجون بدهند كه حل طبيعت و تحليل ريـاح كنـد و خـواب آورد فلفـل               

درم افيون بزرالبنج يبروج سقمونيا هر واحد يـك         الغار هر واحد سه       نانخواه برگ سداب پودينه جندبيدستر زيره حب      

درم يا هم چندان عسل بسرشند و يك مثقال بدهند و اين حقنه براي قولنج ريحي نيز نافع است سداب زيت بپزنـد                       

و بعده از اين زيت سي درم بگيرند و در آن جندبيدستر و جاوشير و سكبينج هر واحد دو ثلث درم ميعـه سـائله دو                          

 به روغن سداب و عسل گرم و مي سوده يك نـيم درم حقنـه نماينـد و انـدر آب                      ايضاًه حقنه كنند و     درم داخل كرد  

آبزن در نوع ريحي اقحوان و سداب تر و شيح و قيصوم و برنجاسف بپزند و كسي را كه قولنج ريحي عـارض شـود از                          
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برزه و شراب قوي يا ماءالعسل و افاويه        البان و فواكه و بقول و همه آنچه منفخ باشد پرهيز كند و قاليا و مطنجنات م                

بايـد كـه      نويسد كه گاه تنقيه اخالط كنند و ريح قدري بمانـد و درد بـاقي بـود پـس مـي                       مي بوعلياستعمال نمايد   

هاي مقوي امعا محلل ريح به گرمي لطيف استعمال كنند و گاهي در اين هنگام خوردن معجون قوي حار مثل                     حقنه

 كند و گاهي وضع محاجم ناري بر موضع درد كفايت باشد و گاهي نوشيدن بزور محلل رياح  ترياق و مانند آن كفايت    

تـر   كافي بود و گاهي شرب شراب گرم و گاهي اضمدة محللة رياح كفايت كند و گاهي دواي محمر مفيد شود و قوي                     

و استحمام به آب در آن محمر خردلي است كه آن گاهي تحليل كند و گاهي جذب ماده به سوي عضالت شكم كند 

هاي گرم درد شديد را نفع بسيار كند و آب نوشادري در آن عجيب و مسهل اسـت و اگـر احتمـال شـرب آن                           چشمه

چنين آبزن معمول از آبي كه درآن ادوية محللة ملطفه پخته باشند و گاهي دلك لطيف شكم مـع   باشد بنوشند و هم   

درد كند و آن دراين علت مضرترين اشيا است و سردي و            دلك قوي ساق كفايت كند و گاهي شرب آب سرد هيجان            

هواي سرد به دستور چنان كه گرمي و هواي گرم و آب گرم براي ايشان انفع اشيا اسـت بالجملـه در قـولنج ريحـي                          

ها و حموالت و اضمده كه مذكور شد استعمال نمايند و غذا اصالً ترك كنند و اگر چـه تـا سـه روز باشـد قـي                             حقنه

خواب كنند و در قلع ماده ريح به حقنه محلل ماده و در تسخين عضو بدان و از خارج و به نحوي كه بـاال               ممكن بود   

مذكور شد جهد نمايند پس اگر در آن جا خوف خلط نباشد تسخين و تكميد چندان كه خواهنـد بـه عمـل آرنـد و                          

به دلك ماليـم بـر موضـع درد و بـه            ايضاً در نهادن محاجم ناري به غير شرط سعي كنند و اگر طبيعت مجيب باشد                

تمريخ مثل روغن زنبق و ناردين و روغن بان گرم كرده و به تكميد از جاورس و نمك گرم به مقدار اوفـق اسـتعانت                         

تر براي ريح باشـد      تر و دافع   نمايند و اشكال بر پهلو خواب كردن و بر پشت و بر رو خوابيدن بيازمايند هر آنچه موافق                 

آنچه از مشروبات آن را نافع بود اين است كه كرويا و تخم سداب در آب بزور يا در شراب كهنه يا در                       اختيار نمايند و    

كند و اين حقنه بـراي قـولنج ريحـي            ماءالعسل يا به فانيذ بخورانند و گاهي در اين وقت فلونيا خورانيدن خالص مي             

 و تخم فنجكشت و تخم بيدانجير كوفته و         نيكو است بگيرند حاشا و زوفا و سداب خشك و صعتر و وج و تخم سداب               

بابونه و خارخسك و قنطوريون و شبت و بزور ثلثه يعني باديان و كرفس و نانخواه و انجدان و فطراساليون مـساوي و           
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در آب سداب يا پودينه نيكو بپزند تا از بسياري به اندكي بازآيد صاف كنند بعده زيت يك جزو و آب مطبوخ دو جزو                        

نند تا زيت صرف باقي ماند بعد از آن به قدر حقنـه از وي بگيرنـد و درآن پيـه بـط و پيـه بـز و انـدك                          گرفته بجوشا 

جاوشير و سكبينج آميخته حقنه كنند و اگر آب مذكور تنها بگيرند و در آن صموغ مذكوره و هر دو شـحوم ده درم                        

هاي ايشان خيلـي سـودمند اسـت و          قنهحل كنند و بدان حقنه نمايند نافع بود و ادخال جندبيدستر و حلتيت در ح              

گاهي حقنه به وزن بيست درم زيت كه در آن ده درم ميعه سائله حل كرده باشند نافع بود و گاهي به بـورق بـسيار                          

كنند و گاهي احتقان به روغن سداب و          تا ده درم محلول در آب سداب يا نمك پانزده درم در آن حل كرده حقنه مي                

نمايند و اين حموالت براي ريحي نافع است سداب بـه             ونه و روغن ترب و روغن بيدانجير مي       روغن ناردين و روغن باب    

ماءالعسل بسايند تا مثل لحوق گردد و نصف وزن آن زيره و ربع آن نطرون داخل كرده شافه به طول شـش انگـشت                        

مثقـال و ايـضاً از سـكبينج و          بگيرند تخم سداب و جندبيدستر و عسل و زهره گاؤ و بورق هر واحد نيم                 ايضاً وسازند  

 گويد كه هرگاه اين مرض از ريح غلـيظ باشـد بايـد كـه حـب                  مجوسيمقل و بورق و حنظل و خطمي شياف سازند          

منتن دو درم و نيم تا سه درم يا حب سكبينج يا اين دوا بدهند ايـارج فيقـرا دو مثقـال تربـد مثقـال تخـم كـرفس                              

ستر فرفيون هر واحد ربع مثقال كوفته به آب كرفس حب بندنـد شـربت               انيسون نانخواه هر واحد نيم مثقال جندبيد      

مثقال و اين حب مثل او است شبرم و شحم حنظل هر واحد درم سكبينج يـك نـيم درم زنجبيـل و جندبيدسـتر و                          

هـا كوچـك بـسازند       فلفل و مقل هر واحد نيم درم صموغ را در آب گرم حل كرده ادويه ديگر بدان بسرشند و حـب                    

و درم و اين ماءاالصول دهند پوست بيخ كرفس پوست بيخ باديان هر واحـد ده درم تخـم كـرفس انيـسون                       شربتي د 

الطيـب عـود      باديان نانخواه دو توله پودينه صعتر فارسي زيره هر واحد سه درم تخم سداب ثوم براي مصطكي سنبل                 

احد پنج درم مويز منقي بيـست درم        بلسان سليخه اسارون هر واحد دو درم راسن بيخ اذخر فقاح و اذخر شبت هر و               

انجير ده عدد عناب بيست دانه همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا به يك رطل آيد صاف نموده به وزن چهـل درم                       

از آن بگيرند و به يك مثقال روغن بيدانجير و نيم درم سنجرمينا بنوشند و اگر ترياق فاروق نيم درم به آبـي كـه در                          

رفس و انيسون جوشانيده باشند بخورند منفعت بين نمايد و شكم و نواحي امعا را به اين روغن                  آن زيره سياه وتخم ك    
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بمالند بگيرند آب سداب و آب باديان و آب كرفس هر واحد نيم رطل زيره سفيد و نانخواه و تخم كـرفس هـر واحـد               

 كنجد نـيم رطـل انداختـه بـه آتـش          پنج درم همه را بجوشانند تا ثلث بماند صاف نموده برآن زيت يا انفاق يا روغن               

معتدل بپزند تا آب فاني گردد و روغن بماند در مالش استعمال كنند و از آن يك مثقال به آبي كه انـدر آن پودينـه                          

نهري و صعتر فارسي و نانخواه پخته باشند به اندك عسل و فانيذ سنجري بنوشانند كه تحليل رياح كند و تكميد به                      

 اين حقنه محلل رياح به عمـل آرنـد و خارخـسك و شـبت و سـداب و                    و ايضاً لل رياح است    نمك زيره گندم نيز مح    

الملك و حاشا و قيصوم و مرزنجوش هر واحد كف تخم كرفس و انيـسون                 پودينه نهري و بري و نمام و بابونه و اكليل         

ان سـي عـدد جملـه را در         و باديان و نانخواه هر واحد پنج درم ده اوقيه انجيرخشك ده عدد عناب بيست دانه سپست                

شش رطل آب بجوشانند تا يك نيم رطل بماند و نيم رطل از آن صاف كنند و بر آن بورق درم مقل سكبينج و اشق                         

و جاوشير هر واحد نيم درم جندبيدستر دو دانگ عسل بيست درم اندازند صموغ را در آب گـرم حـل كـرده و بـاقي                  

گـرم    ون بادزن پانزده درم مري و پانزده درم روغن قسط حل كرده نـيم             ادويه را كوفته و به آب مصفي آميخته در ها         

حقنه كنند و چون به حقنه چيزي منعقد بيرون آيد بايد كه اعادة حقنه بار دوم و سوم كنند تا تعقـد زائـل شـود و                           

 درم براز لين برآيد و اين حقنه نافع ريح غليظ است آب گندنا آب چغندر آب پودينـه آب سـداب هـر واحـد بيـست                        

روغن بيدانجير روغن ناردين روغن قسط روغن حسك هرچه از اين حاضر باشد پانزده درم عسل ده درم جندبيدستر 

 بگيرنـد آب     و ايضاً  گرم حقنه كنند    و شحم حنظل هر واحد يك نيم دانگ باريك سوده همه را با هم جمع كرده نيم                

كوفته بر   ر واحد پنج درم جندبيدستر دوم همه را نيم        سداب تر يك رطل و تخم كرفس و انيسون و باديان و شونيز ه             

آن آب اندازند و يك رطل زيت انفاق داخل كرده به آتش معتدل بپزند تا آب فاني شود و روغـن بمانـد و از آن نـيم                            

ل گرم حقنه كنند و اگر با زيت عس         رطل بگيرند و پيه ماكيان و پيه بچه كبوتر گداخته هر واحد دو اوقيه انداخته نيم               

آميزند بهتر باشد پس اگر درد شدت كند و از دواي مسهل و حقنه و غير آن ساكن نشود فلونياي رومي يا فارسي از                        

الملك و سداب و خارخـسك و   نيم درم تا نيم مثقال استعمال نمايند و مريض را در آبزن آبي كه درآن بابونه و اكليل         

ن جوشـانيده باشـند در حالـت خلـو معـده از غـذا و شـراب                  شيح و قيصوم و شبت و برگ غار و حندقوقي و مانند آ            
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بنشانند و به صاحب قولنج بلغمي و ريحي نخودآب به زيت مغسول و زيره و شبت و دارچيني و خولنجان و فلفـل و                        

گندنا و بچه كبوتر نواهض و قنابر و شورباي خروس پير دهند و اگر در شورباي خروس و قنابر قدري بسفائج انداخته                      

چنين اگر اندك مغز قرطم درآن داخل كنند تليين طبيعت نمايد و ايـضاً عـسل بـه روغـن                     د انتفاع يابند و هم    بنوشن

جوز بخورند و بايد كه كثرت استعمال غذا نكنند بلكه به مقداري كه حفظ قوت او نمايد و لحـوم مواشـي و مـاهي و                          

 به ماءالسكر آميزند پس اگر به شربت آن مـضطر           شيرها ترك نمايند و آب سرد خالص بياشامند بلكه به ماءالعسل يا           

شوند و تشنگي شدت كند اندك بعد اندك از آن بنوشند و اگر قدري شراب ريحاني ممزوج بخورنـد انتفـاع يابنـد و                        

چون اين تدبير در قولنج رياحي استعمال نمودند و نفع نكرد و درد را تسكين نشد پس بايد كه محاجم و اقداح ناري 

 گويد  ابن الياس م و موضع الم به مرات نهند كه اين تحليل رياح كند و بدان انتفاع يابند انشاءاهللا تعالي                   بر پوست شك  

كه هر صبح جالب از باديان و انيسون و نانخواه هر واحد سه درم گلقند عسلي ده درم بنوشند و غذا نخودآب به مغز                        

ي يا كموني كنند و اين حب خورنـد تخـم كـرفس             قرطم سازند و اسهال طبيعت به حب منتن يا به جوارش سفرجل           

ها سازند شربت يك مثقال يا اين شافه         انيسون نانخواه هر واحد درم جندبيدستر ربع درم همه را باريك ساييده حب            

استعمال كنند خطمي بورق هر واحد يك جزو باقي اجزاي همان است كه در عالج قـولنج بلغمـي در قـول صـاحب                        

شت و اين شافه نيز نافع است زهره گاؤ بورق شـحم حنظـل خطمـي هـر واحـد سـه درم         كامل در شياف مجرب گذ    

سكبينج يك نيم درم مقل نيم درم همه را باريك ساييده و صموغ را درآب گرم حل كرده ادويه بدان سرشته شياف                      

كـي ده درم يـا      سازند و هنگام حاجت استعمال نمايند و اگر به اين عالج نجاح حاصل نشود اين حقنه كنند سناي م                  

هفت درم انجير سفيد ده عدد عناب بيست عدد سپستان سـي عـدد مـويز سـرخ پـانزده درم خارخـسك و بابونـه و                    

الملك و شبت هر واحد كف برگ چغندر وكرنب هر واحد باقه بنفشه و سبوس و خطمـي در صـره بـسته هـر                           اكليل

ل از آن صاف كرده آبكامه ده درم عسل سـرخ و            كف همه را در سه رطل آب بپزند تا يك رطل بماند و نيم رط              واحد  

گرم حقنه سـازند و گـاهي اسـتعمال           روغن زيت هر واحد پانزده درم بورق و نمك هر واحد نيم درم داخل نموده نيم               

شياف از حقنه مستغني كند و شكم و نواحي امعا را به اين روغن بمالند آب سداب و آب برگ كرنب هر واحد چهـار                         
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تخم سداب هر واحد پنج درم برگ سداب برگ رطبه واحد سه درم همه را به آتش نرم بپزنـد بـه                      اوقيه تخم كرفس    

آب خالص تا نصف بماند صاف كرده بر آن روغن كنجد يا روغن زنبق نيم من انداخته بجوشانند تا آب برود و روغـن                        

نخواه هر واحد سـه درم تخـم رطبـه          بماند استعمال كنند و اين دوا بسيار نافع است بگيرند تخم كرفس و باديان و نا               

 گويـد كـه     خجنـدي چهار درم كوفته بيخته به عسل كف گرفته بسرشند و هنگام حاجت يك مثقال استعمال كنند                 

هاي مستعمله در اين نوع بايد كه كاسـر ريـاح باشـند و هرصـبح                 عالج اين نوع مثل عالج نوع اول است ليكن حقنه         

هـاي لينـه كننـد       اضافه زيره و كرويا در آن بنوشند و بايد كه ابتدا به حقنـه             جالبي كه در قول ابن الياس گذشت به         

هاي حاده به اعضاي رييسه ضرر دارد و اين حقنه نافع اسـت              بعده به تدريج به سوي قوي ميل نمايند بهر آنكه حقنه          

ل زوفا تخم سداب باديان تخم كرفس فنجنكشت قردمانا انيسون صعتر پودينه حاشا كاشم وج قنطوريون فلفل زنجبي        

هر يك سه درم انجير ده عدد بسفايج چهار درم مغز خيارشنبر ده درم سقمونيا يك دانگ شـحم حنظـل دو دانـگ                        

روغن كنجد پنج درم حقنه كنند و مريض امساك آن زياده بر آن چه قادر باشد نمايد و ايـن حقنـه مفـشش ريـاح                          

فته در آن جندبيدستر و جاوشير و سـكبينج هريـك نـيم             است سداب و زيت سه مرتبه بپزند و بيست درم از آن گر            

درم داخل كرده حقنه كنند و تكميد به جاورس و نمك و سبوس و خاكستر و مانند آن نافع بود و ايـن حقنـه نـافع                          

قولنج ريحي است عصارة سداب عصارة پودينه عصارة گندنا عصارة چغندر عصارة كرنب هر واحـد يـك جـزو روغـن                      

وغن بيدانجير ربع جزو زهره گاؤ نيم درم شحم حنظل دو دانگ و بايد كه آبزنات و نطـوالت قبـل                     ناردين ثلث جزو ر   

انحالل استعمال نمايند و بعد آن نه و از تخم سداب بورق سكبينج مقل شحم حنظل مساوي همه را به شكر سرخ و                       

ابن الياس گذشت و تكميد      شياف همان است كه در قول        ديگربه خطمي جمع كرده شياف ساخته استعمال كنند و          

به اشياي حاره و تمريخ به ادهان حاره مثل روغن سداب و ياسمين و شبت نافع بـود و از معـاجين مفـشش ريـاحي          

 جرجـاني  و   ايالقـي كموني و فالفلي و ترياق اربعه است و ترك آب در هـر دو نـوع بلغمـي و ريحـي ضـروري اسـت                          

ج بلغمي گذشت به كار برند به نوعي كـه اول تـدبير شـياف و حقنـه                  نويسند كه ترتيب و قانون عالج كه در قولن          مي

كنند و اين حقنه رياح غليظ را بشكند و امعا را گرم كند و تعديل مزاج او نمايد و نسخه او همان است كـه در قـول                            
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ر  بگيرند روغن زيت ركابي يك من سداب تر يك دسته و جوشانيده افشرده صـاف كننـد و اگـ                    و ايضاً بوعلي گذشت   

تر بود عصاره را به روغن بجوشانند پس روغن مقدار سـي درم گرفتـه يـك درم     عوض سداب آب عصارة او كنند قوي     

جندبيدستر و يك درم جاوشير و يك درم سكبينج در آن حل كنند و به كار برند و اگر درد صـعب باشـد پـنج درم                           

د يا عـوض بـزرالبنج دو دانـگ جندبيدسـتر دو            بزرالبنج در سي درم از اين روغن سداب بجوشانند و بدان حقنه كنن            

هـا و ضـمادها و    دانگ افيون كنند و اگر ده درم ميعه سائله با سي درم از اين روغن به كار برنـد سـود دارد و شـياف                 

تكميد كه در عالج بلغمي گذشت و در اين باب نافع بود و اين شياف سودمند است بگيرند برگ سداب تـر و زيـره و         

ة نان مساوي همه را نيكو ساييده به عسل بسرشند و بر نائزه محقنه طال كرده به اندرون رسـانند چنـد                      نانخواه و بور  

بار و اگر پارچه نرم در آن آلوده و رشته بر كنارة آن خرقه بندند و خرقه اندرون مقعد رسانند و رشته بيرون گذارنـد                         

 جندبيدستر و زعفران و مـر و سـكبينج و           و ايضاً  دارد   تا بدين رشته بيرون كشند چند بار اين خرقه به كار برند سود            

افيون مساوي گرفته شياف سازند و بنهند و رو را بنشاند و خواب آورد و محجمه ناري در اين باب سخت نافع اسـت                        

د در حال درد بنشاند و اگر ريح اندك بود تحليل كند و درد زائل شود و اگر ماده بود تا آنكه ديگر بار جمع شود و در

باز معاودت كند اين محجمه درد بنشاند پس اين را فائده بزرگ آن است كه طبيب در ميـان ايـن مـدت بـه تـدبير                           

هاي مسهل كه    تلطيف ماده و تحليل و استفراغ آن مشغول شود و به حقنه و شياف و مسهل تدبير تنقيه كند و حب                    

الغار و معجون ابهـل و جـوارش         ج و معجون حب   در قولنج بلغمي مذكور شد در اين باب نيز نافع است و حب سكبين             

كندر و جوارش انجدان در اين باب مفيد است و اين مطبوخ قولنج ريحي را بگشايد زيرة سياه كرويا زنجبيل انيسون                     

باديان تخم كرفس انجدان نانخواه صعتر سداب هريك پنج درم همه را به رسم معهود بجوشانند و صاف كرده مقـدار                  

آن با يك وقيه فانيذ و يك وقيه عسل و نيم وقيه روغن بادام تلـخ بدهنـد امعـا را گـرم كنـد و ريـح را                 چهار وقيه از    

بشكند و اگر در اين مطبوخ اصول چون بيخ كرفس و بيخ باديان زياده كنند و با روغن بيدانجير دهند صـواب بـود و                         

گـرم بنوشـند      روغن كنجد تازه داخل كرده نيم     الرشاد پنج درم در آب بجوشانند و ده درم فانيذ و يك استار                اگر حب 

ريح را بشكند و انيسون و زيره و شبت و صعتر و جندبيدستر و مرزنجوش در آب جوشانيده و صـاف نمـوده در ايـن                          
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آب نشانيدن سود دارد و اگر در مثانه گاؤ پركرده بر ناف نهند روا باشد و نـاف و شـكم را بـه روغـن شـبت و روغـن                               

 گويد كه صاحب اين     جالينوس و عاقرقرحا و قسط و جندبيدستر قوي كنند ماليدن سود دارد و              سداب كه به فرفيون   

علت را بهترين تدبير آن است كه از طعام و شراب تا ممكن باشد صبركند تا ماده تحليل گردد و اين بهتـر از شـرب                          

ريـاح و بخـارات زيـاده شـود و درد           ادوية حاره است بهر آنكه باشد كه دوا خلط را بگدازد و تحليـل آن وفـا نكنـد و                     

كـرد ميـان خـود        گويد كه مردي را اين علت عارض شده بود هرگاه معاودت مرض دريافـت مـي                 تر گردد و مي    صعب

شـد و شـبانگاه قـدري شـراب صـرف             خورد و همه روز به كار خود مشغول مـي           بست و اندك سير به قدر نان مي         مي

گويد كه سير در اين علت بهتر از همه ادويه است بهر آنكه ريـح                 د و مي  ش  رفت و بامداد چاق مي      خورده به خواب مي   

را بشكند و تشنگي نيارد و هيچ دواي ديگر را اين خاصيت نيست پس صاحب اين مرض را بهترين تـدبير آن اسـت                        

ه كه سير بسيار خورد و ترياق كبير به كاربرد و بهترين طعام او شورباي گنجشك است يـا شـورباي خـروس پيـر كـ                     

شكم آنها به انيسون و باديان و نمك و سداب و كرويا و گندنا و فلفل و سير پركرده بپزند و از آن شوربا بخورند و به                           

جاي شراب كهنه سفيد خورند و اگر اسهال طبع شود و درد به حال خود باشد ناشتا شراب كهنه گرم كـرده مقـدار                        

 بياشامند و اندك نان خشكار درآن ثريد كـرده بخورنـد و ايـن               ده استار به تفاريق بخورند اندك اندك پس ماءاللحم        

تدبير خواب آرد و ماده را نضج دهد و تحليل كند و درد را زائل سازد و اين نانخورش رياح را بشكند بگيرنـد خـردل                          

ن تـر   وقيه و كوفته در آب بمالند و صاف كرده پنج دانه سير و مغز جوز ده عدد سوده در آن حل كنند و انـدرآن نـا                          

 گويد كه مريض را از غذا منع كنند و امر به دخـول              طبريكرده بخورند و غاليه و لخلخه مشكين در ناف نهاده دارد            

حمام و ريختن آب گرم بسيار بر موضع درد نمايند و غذاي او شورباي خروس پير سياه رنـگ سـازند و جـوف او بـه                           

ن بپزند كه مهرا شود و گاهي برآن قدري روغن بيدانجير با            شبت و زيره و صعتر و نانخواه و اندك نمك پركرده چندا           

اندازند و چون مهرا شود آب آن صاف كرده عوض غذا بنوشند و اين شوربا در اين نوع تأثير نيك دارد                       روغن زيت مي  

سون زيره  و گاهي وجع زائل كند و رياح را تحليل نمايد و باالي ايارج مخمر به عسل اين ماءالبزور دهند باديان و اني                     

تخم كرفس نانخواه صعتر كرويا در آب بجوشانند چندان كه آب متغير گردد پس ايارج مخمر خورده بنوشند و ايـن                     
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الملك تخم كرفس انيسون هر واحد كف كبير اطراف كرنب نبطي باقه انجير خـشك                 حقنه به عمل آرند بابونه اكليل     

 همه را بپزند و به وزن صد درم از آن صـاف كـرده در                پنجاه عدد سبوس و خطمي هر واحد كف هردو در صره بسته           

هاون نموده روغن بيدانجير و روغن سداب هريك پنج درم و جاوشير و جندبيدستر هريك دو دانگ داخل كرده حل                    

نمايند و از اين دو سه دفعه در يك روز حقنه كنند و اگر با رياح خلط غليظ رطوبي نازل گردد اندك شـحم حنظـل                          

 سكبينج در آن بگدازند پس اگر در مزاج حدت پيدا شود و رياح و درد باقي بود به وزن نيم درم تا يك                     داخل كنند و  

درم فلونيا به آب سرد و جالب بدهند و چون درد تخفيف يابد اعادة حقنه نمايند تـا آن كـه يقـين شـود كـه ريـاح                             

 غذا به اين شـوربا سـازند قنـابر ده عـدد             تحليل شد و امعا از آن رطوبات غليظه پاك گرديد و چون اين تعيين شود              

گندناي نبطي باقه نخود كف كبير به طور اسفيدباج بپزند بعده در آن ثريد كرده بخورند و لحم قنـابر نيـز خورنـد و                         

اگر اين شوربا از فاخته و شفنين بسازند جائز است پس اين طعام ايذا نرسـاند و از آن سـالم مانـد و نـازل شـود و از                    

بد پس تدبير موافق الزم گيرند و شراب مثلث بعد ابتداي طعام به نضج بياشامند و در اثنـاي معالجـه            مرض صحت يا  

رعايت قاروره و نبض او نمايند هرگاه قاروره حدت پذيرد و در نبض سرعت و تواتر يافته شود و نظر به سـائر اعـراض           

شود به سبب فرط الم مگر تـب          رعت حادث مي  شود و در نبض ايشان س      كنند و اكثر اصحاب قولنج را قاروره حاد مي        

پس اگر تب نباشد و اين اعراض از فرط الم پيدا شده باشد در عالج مذكور تامل نكنند كه اين اعراض به زوال الـم و                          

انحالل او كم و منحل گردند و اگر در اين نوع حاجت ضماد باشد اين ضماد به عمل آرند تخم كـرفس نـانخواه زوفـا            

صعتر سه درم بابونه پنج درم همه را باريك ساييده و بيخته موم روغن از روغن ناردين ساخته آميزند                   هريك دو درم    

و بر جاي درد ضماد كرده بااليش پارچه مبلول در روغن بيدانجير يا در آب گرم بدارند و اين نوع بـدين تـدابير كـم                          

 صـاحب  و   قرشـي اي مذكوره به سرعت زائل شود       ه محتاج شود بهر آنكه از لزوم پرهيز و قطع غذا و اسخان به حقنه             

الملك و بابونه و تخم كرفس و باديان و قـرطم             نويسند كه در حقنة ريحي مثل سداب و زيره و اكليل             مي شفاءاالسقام

و قنطوريون داخل كنند و ترياق كبير و ترياق اربعه بخورانند و برشعثا و فلونيا وقت شدت وجع نـافع بـود و سـفوف                         

سون و باديان و كرويا و مصطكي و كندر هرچه از اين حاضر باشد به شكر بدهند و سفوف اصول و حـاكمي    زيره و اني  
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نيكو است و تكميد به گاؤرس گرم و سبوس گرم و نمك گرم و پارچه گرم كنند و روغن گل و سـنبل و مـصطكي و                           

ش داده باشـند بمالنـد و شـكم را بـه            عنبر بر شكم مالند و يا روغن بابونه كه در آن سداب و زيره و جندبيدستر جو                

صابون و آب گرم در حمام حار بعد خفت وجع بشويند و مثانه به آب گرم پركرده بـرآن بندنـد و ايـن حقنـه بـراي                            

الملك و سبوس و قرطم هر واحـد   ريحي و ثفلي نافع است بسفايج و سنا و كرفس و سداب و خطمي و بابونه و اكليل    

درم آب چغندر بجوشانند تا نصف بماند صاف كرده عسل و زيت ده درم بورق مثقال                كف فاريقون سه درم در يكصد       

محموده ربع درم داخل كرده گرم دو مرتبه استعمال نمايند و غذا شورباي خـروس پيـر بـه شـبت و نخـود سـياه و                           

و درم بـسفايج    دارچيني و مصطكي و فلفل پخته بدهند با شورباي چوزه مرغ و لحم آن اگر اشتها قوي باشد و اگـر د                     

مؤلـف  كوفته بصره بسته در شورباي خروس هنگام طبخ اندازند تليين طبيعت كند و اعانت بـر تحليـل ريـاح نمايـد             

 گويند كه اگر وجع شديد باشد و خوف غشي و هالكت بود فلونيا دو دانگ بدهند و ترياق نـيم درم          ابومنصور و   جامع

االفاويـه يـا     انيده باشند بخورانند و اگر با قولنج غثيان باشد حـب          به آبي كه درآن زيره و تخم كرفس و انيسون جوش          

هـا و   ها و شيافات دهند و در اين نوع معاجين و بزور كاسـر ريـاح و حقنـه           معجون راحت بعد تليين طبيعت به حقنه      

حموالت مفشش رياح استعمال كنند چنانچه در قول بـوعلي سـينا و طبـري مـسطور شـد و ايـن سـفوف بخورنـد                          

جان دارچيني شونيز هر يك نيم درم قرفه قاقله صعتر فارسي هر يك يك درم كرويا دو درم زراوند طويـل نـيم                      خولن

درم شكر طبرزد پنج استار همه را كوفته بيخته به كار برند و يا اين سـفوف بدهنـد انيـسون تخـم كـرفس نـانخواه                           

د يك درم شربتي يك مثقال به آب گـرم          مصطكي صعتر زيره سياه هريك دو درم جندبيدستر انجدان سداب هر واح           

و از هرچه منفخ باشد مثل باقال و نخود و عدس و غيره اجتناب كنند و ماءالعسل كه نزد طبخ او در هـر رطـل از آن                            

دو درم فلفل سوده در صره بسته انداخته باشند بياشامند و بر روغن بيدانجير همراه ماءالبزور كه در ذيل عـالج ايـن                       

الغار و حقنـة روغـن زيـت كـه در آن سـداب پختـه        مت نمايند كه نفع بليغ كند و كذا معجون حب  نوع گذشت مداو  

باشند و در قول مسيحي و ايالقي گذشت نافع بود و دو سه روز مريض را گرسنه دارند بهر آنكـه از شـان ايـن وجـع                  

دك اندك آب گوشت مطيب بـه  كند و اگر چه ساكن شده باشد و اگر ممكن نبود ان    است كه از تناول غذا هيجان مي      
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توابل بنوشند و از كثرت شرب آب حذر كنند و گويند كه آشاميدن شيره باديان و زيرة كرماني و كرفس و انيسون با                       

  شكر سرخ و يا گلقند گرم نموده سودمند است 

  عالج قولنج ثفلي

ه مزلقات از لعابات و ادهان عالج كنند        آنچه در عالج قولنج بلغمي مذكور شد به كاربرند و از هر سبب كه باشد اوالً ب                

و در تليين طبع و دفع ثقل كوشند و خروس سياه رنگ پير را بدوانند تا آنكه مانده شود پس ذبح كرده مهرا بپزند و                         

كوفته اندازند و به مصالح خوشبو ساخته بنوشند و اگر آب كامه و روغن بادام                در اثناي طبخ صره بسفايج و قرطم نيم       

يخته و گرم كرده بنوشند و يا شورباي چرب و مزلق و گرم چون شورباي ماكيان فربه بياشامند نيز مفيد بود              با هم آم  

و بعد از نوشيدن اشياي مزلقه و حصول لينت در برابر مريض بر يك پاي چند بار آهسته آهسته بجهـد بعـده حقنـه                         

شه و سبوس و خطمـي و انجيـر و حلبـه و مغـز               هاي موافقه به عمل آرند مثال برگ چغندر و بنف          لين مزلق مع روغن   

تخم قرطم هريك به مقدار مناسب جوشانيده صاف نموده روغن كنجد و شكرسرخ و مـري و مغـز خيارشـنبر در آن                       

االسـهال مـثال بـورق و سـقمونيا و           داخل كرده حقنه كنند و چون طبع نرم شود اما به تنقيه حاجت بود ادويه سريع               

گر حرارت باشد اين ادويه استعمال نتوان كرد بلكه جهت نرم كردن ثفل شـير مـاده گـاؤ                   شحم حنظل به كاربرند و ا     

نيم آثار روغن زرد نيم پاؤ ترنجبين يا شكر سرخ نه توله و يا كم و زيـاده بـه حـسب برداشـت طبـع بنوشـانند و يـا                               

هـاي   ه به شيافات و حقنـه      كنند و روغن در آن بسيار باشد بدهند آن گا           شورباي مرغ كه پالك و سرمق در آن داخل        

مسهله طبع را بگشايند و مزلقات نوشانند مثل نقوع آلو و فواكه و شربت بنفشه و العبه بارده در روغن كدو و بنفـشه                        

نويسد كه قولنج ثفلي اسلم انواع قولنج و اسهل برءست و فرق ميـان                 مي صاحب جامع و بادام و روغن گل با شير گاؤ         

 است كه در اعتقال ثقل در معاي مستقيم يا اعور يا در ذات تالفيف محتبس باشد پـس                   اين دو و اعتقال طبيعت آن     

با وي تهوع و تقلب نفس نبود و اين نوع در قولون بود پس با اين اندك تهوع و تقلب نفس و قلت اشتها حادث شـود                     

 جـائز نيـست مثـل اسـتعمال         نمايند كـه    كنند و عالج به چيزي مي       و لهذا قولنج نامند و اكثر در اين اطبا غلطي مي          

هاي حاده و آبزن و تكميد و بدترين چيزي كه در اين نوع استعمال كنند تكميد در ابتدا است پس هر قدر كه                        حقنه
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تكميد زياده كنند يبس بيفزايد و درد و قلق افزون گردد و آنكه عالج كنند به معالجه عامه و ادويه مـسهله در ابتـدا                         

 منحل شوند و در قولون جمع شوند پس تمدد و الم عظـيم گـردد و مـريض بـه شـدت                       دهند و فضول از اعالي بدن     

هاي حاده متغير گردد پس مزاج كبد و طحال و قلب فاسد شود و دماغ                مرض هالك شود و مزاج امعا به سبب حقنه        

 ابومنـصور ت  و قلب از بخارات متصاعد از مواد محتقنه و ادويه حاره متاذي گردد و اين همه سبب هالكت مريض اس                   

گويد كه در قولنج ثفلي شربت بنفشه به روغن بادام دهند و آب انجير و آب فانيذ و عناب و خيارشنبر و تـرنجبين و                         

السوس و شيرخشت در اين نوع نافع است و حقنه لينه مرطبه دسمه مثل حقنه متخذ از بنفشه و انجير و فانيذ                       اصل

 به عمل آرند و غذا شورباها و قطف يا لبالب به روغن بادام دهنـد لـيكن                  و ترنجبين و عناب و روغن بادام و مانند آن         

اين به قدر حرارت و برودت در اين جا بايد و در صحت مداومت اين مطبوخ سازند بنفـشه پـنج درم انجيـر ده عـدد                           

يارشـنبر  السوس بيست درم در سه رطل آب بپزند تا دو ثلث رطل بماند در آن فلـوس خ                   مويز منقي پانزده درم اصل    

سه درم ماليده روغن بادام چكانيده بنوشند و خرما و مويز و حلوا معمـول از نـشاسته و روغـن زرد و فانيـذ بخورنـد                           

 يـا قلـت     اگر قولنج ثفلي از يبس غذا     بالجمله نظر به سوي اسباب يبس ثفل نمايند و حسب سبب تدارك كنند مثال               

شد استعمال نمايند و در آب گرم نشانند و بعد از آن حقنـه و               مقدار آن باشد هر چه مضاد آن در كيفيت و كميت با           

فرمايد كه قولنج ثفلي اگر سبب اغذيه باشد اگر ممكن بود كـه بـاقي از آن در                     مي شيخشياف مسهل استعمال كنند     

ـ                            ارد معده از قي برآيد به عمل آرند و غذا را به مزلقات بارد و حار و معتدل به حسب واجب مايل سـازند و مزلقـات ب

مثل امراق دسم است و خاصةً شورباي خروس پير چون آن را بدوانند تا ساقط شود و قـوت بـاقي نمانـد پـس ذبـح                           

كنند و قطع نمايند و استخوان بشكنند و در آب بسيار به نمك و شبت و بسفايج بپزنـد تـا مهـرا شـود و بنوشـند و                             

وزة مرغ فربه و مثل مرقـة اجاصـيه و غيـر آن و ايـن                اندازند و مثل مرقة اسفاناخيه به چ        گاهي برآن روغن قرطم مي    

مزلقات يا اخراج ثفل كنند و تليين آن نمايند و ميان آن و جرم امعا جاري شوند و ميان اين هـردو فاصـله كننـد و                           

هـاي   ثفل را آماده لغزش سازند و چون مسهل بنوشند و حقنه استعمال كنند اخراج ثفل بدان سهل گـردد و حقنـه                     

ر عالج قولنج صفراوي مذكور شوند و حقنه از عصارة چغندر و بنفـشه سـوده و مـري و روغـن كنجـد و                         خفيفه كه د  
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بورق چنانچه معلوم است استعمال كنند و اين حقنه به كار برند بگيرند چغندر قبضه سبوس جفنه انجير ده عـدد و                      

اف كرده بر آن شكر سـرخ ده درم         آب هفت رطل و اندك خطمي سفيد درآن اندازند و بپزند تا به يك رطل آيد و ص                 

و بورق مثقال و مري نبطي نيم اوقيه و روغن كنجد نيم اوقيه انداخته حقنه كنند و اعادة حقنـه نماينـد تـا آن كـه                           

جميع بنادق برآيد و مثل اين حقنه به عمل آرند بگيرند خارخسك و بسفايج و شبت و قـرطم كوفتـه هـر واحـد ده                          

ده عدد بنفشه جفنه تربد دو درم تخم كتان تخم كـرفس هـر واحـد سـه درم تـرنجبين                     درم آلو بخارا ده عدد انجير       

تمرهندي هر واحد سي درم شيرخشت خيارشنبر هر واحد دوازده درم شاخ چغندر و شاخ كرنب قبـضه بـه دسـتور                      

خـل  جوشانيده صاف كرده آب كامه و شكر سرخ هر واحد پانزده درم بورق مثقـال روغـن كنجـد ده مثقـال درآن دا                       

هـاي قـوي كـه در قـولنج بلغمـي            ها انتفاع نيابند حقنـه     نموده حقنه كنند و اگر امر شديد باشد و به مثل اين حقنه            

مذكور شد استعمال نمايند كه آنها بلغمي حادث مع ثفل كثير را نافع است و از آن جمله حقنة اشنانيه اسـت و امـا                         

 بعد از آن كه مزلقات مذكوره در قـولنج صـفراوي فائـده              مشروبات مثل تمري و شهرياران و اسقفي و سفرجلي است         

نكنند استعمال نمايند و آنچه ميان هر دو قوت متوسط است اين است كه بگيرند شكر سرخ و فانيـذ و در مثـل آن                         

چنين طبيخ انجير مع مثل آن سپستان به مثلث بنوشـند و اگـر چيـزي از                  روغن كنجد تازه حل كرده بنوشند و هم       

كوره نفع نكند از حبوب و اشربه قوي مذكور در قولنج بلغمي منسوب به آن كه احتباس شديد بلغـم و                     جوارشات مذ 

ثفل كثير را شديدالنفع است چاره نباشد و از ادوية جيدة قوي در اين باب اين است كه مويز و سپستان و خيارشنبر                       

و ك روغن بيدانجير داخـل كـرده بياشـامند          را حسب وجوب حال بپزند و آب او صاف كرده ايارج فيقرا مثقال به اند              

 بگيرند ايارج فيقرا دو درم و روغن بيدانجير هفت درم و در طبيخ شبت بنوشند و كسي كه استكثار تناول مثـل                       ايضاً

ماهي سرد و بيضه بسيار جوشانيده نمايد نمك بسيار استفاف كند و بر آن آب گرم مقداري كه ممكن باشـد بنوشـد                       

 گويد كه اوالً اغذية مرطبه دهند بعده بـه آبـي            مسيحي رياضت به سختي كند اكثر اسهال آرد و          بعد از آن حركت و    

كه اندر آن بابونه و خطمي و سپستان جوشانيده و روغن كنجد و فانيذ و نمك و نطرون داخـل كـرده باشـند حقنـه             

ا و روغن بيدانجير بياشامند و ايـن        كنند و مطبوخ معمول از مويز منقي و انجير و سپستان يا خيارشنبر و ايارج فيقر               
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الرشـاد جوشـانيده لعـاب آن بگيرنـد و دو اوقيـه از آن بـا قـدري          دوا تحجر اثفال را نافع است تخم كتان حلبه حـب          

ترنجبين و روغن كنجد بنوشند هر روز دو بار مادام كه درد باقي بود و از غذا اسفيدباجات دسم به لحم فربه دهند و                        

مش و عسل استعمال كنند و هر صباح دو اوقيه آب چقندر مطبوخ با نيم درم بورق بنوشـند يـا                     در طبخ انجير و مش    

 گويـد كـه     محمـود انجير در ماءالعسل بخيسانند تا منحل شود و قبل طعام به سه ساعت از ده عدد تا پانزده بخورند                    

درم يا شيرخـشت ده درم درآب       هرصبح جالب از شربت بنفشه ده درم و ترنجبين ده درم و فلوس خيارشنبر پانزده                

الرشاد هر واحـد      گرم حل كرده بنوشند يا اين دوا بنوشند كه نافع تحجر ثفل در امعا است تخم كتان تخم حلبه حب                   

ده درم در دو رطل آب بجوشانند تابه يك رطل آيد بعده ترنجبين پانزده درم و روغن كنجد ده درم حل كرده صاف                       

 گويد كه هرصباح شربتي از اشربه مزلقه مثل شربت بنفـشه و جالبـات بـه                 خجندينموده بيست درم از آن بنوشند       

شكر طبرزد و نبات به لعابات يا ترنجبين به لعابي از العبه و روغن بادام شيرين بنوشند و تغذيه به شـورباي ماكيـان                        

و و سپـستان و روغـن     فربه سازند بعد از آن حقنه لين به مثل ترنجبين و فلوس خيارشنبر و تخم خطمي و تخم مـر                   

الرشـاد هريـك پـنج درم         كنجد و بورق كنند و اين حقنه نافع تحجر ثفل در امعا اسـت بزركتـان تخـم حلبـه حـب                     

ترنجبين پانزده درم روغن كنجد ده درم به رسم معهود مرتب كرده استعمال نمايند و اين دواي مسهل نـافع اسـت                      

ه عدد جوشانيده صاف نمـوده ده درم فلـوس خيارشـنبر و ده              انجير خشك ده عدد مويزمنقي ده درم سپستان پانزد        

درم ترنجبين حل كرده و دو درم روغن بادام داخل كرده بنوشند و قبل از اين مطبوخ يك مثقال ايارج فيقرا بخورند                      

الرشاد به دستوري كه در قـول محمـود گذشـت بنوشـند بـا                 و چون وجع دوام كند مطبوخ تخم كتان و حلبه و حب           

جد يا روغن بادام و هرگاه خوف معاودت احتباس باشد چند روز بر آب لحوم فربه فاضل معمول به توابـل و                      روغن كن 

به چقندر و اندك بورق اقتصار ورزند و از اشياي نافعه اين است كه انجير يا آلو بخارا را به كارد زده در ماءالعـسل يـا                 

 و جرجـاني د بخورند و بعد آن اندك از آن جالب بنوشند جالب شكري تركنند و چند ساعت قبل از غذا تا پانزده عد 

نويسند كه دو مثقال با يك مثقال صبر با يك وقيه عسل و دو وقيه شير سودمند بود و طبـيخ لـبالب بـه                            مي ايالقي

خيارشنبر نافع است و طبيخ انجير و ميفختج سود دارد و حقنة لين از حلبه و تخم كتان و خطمي و بابونه و انجير و 
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سپستان و سبوس گندم ساخته به روغن كنجد و نمك هندي و عسل و زهره گاؤ آميخته به كار برند و شياف كـه از     

نمك اندراني و بوره و شكر سازند سود دارد و غذا اسفيدباج چرب و آب سبوس بـه شـكر و روغـن بـادام و شـورباي                            

 نبطي درآن پخته بدهنـد و شـربت بنفـشه و            خروس و اسفاناخ و نخودآب و حريره كه به روغن قرطم سازند گندناي            

شربت انجير و جالب سود دارد و آب با يكي از اين اشربه بنوشند و اگـر پـيش از طعـام سـه يـا چهـار عـدد بيـضه                                

برشت بياشامند طبع را نرم دارد و اين شربت فواكه ملين طبع است بگيرند مشمش خشك و مـويز سـياه منقـي                        نيم

و آلوبخارا و عناب هر يك نيم من نيشوق و انجير بستي و كشمش و عنجد هر يـك                   هر واحد يك من شفتالو خشك       

ربع من سپستان ثمن من همه را مجروح كنند و يك شب در آب بخيسانند چندان كه دو انگشت آب بر سر او باشد                        

 آيـد شـربتي     و صبح بجوشانند و صاف كرده يك من شكر و نيم من بنفشه در صره بسته اندازند و بپزند تا بـه قـوام                       

هاي مزلقه كنند مثل تخم خبازي و خطمي و بزركتان و سبوس آب چقنـدر                 گويد كه ابتدا به حقنه     خضربيست درم   

الـسوس نـيم      و خيارشنبر و بعد حقنه وقت خواب شب جالب معمول از تخم كاسني چهاردرم خطمي سه درم اصـل                  

 كرده بدهند و اگر فائده نشود اعاده حقنه كنند و به            درم باديان مثقال جوشانيده ترنجبين ده درم شكر دو اوقيه حل          

مثل گل بنفشه و سناي مكي و بسفائج و قرطم هر واحد پنج درم انجير اوقيه شبت جفنه قوي سازند و اعاده جـالب                     

مذكور نمايند و چون از ثقل باقي ماند روز چهارم به شب اندك شراب كهنه بياشامند كه تحليـل بقايـاي او نمايـد و                   

 فواكه بارده رطبه مثل آلوبخارا و مشمش و شاهلوج خورنـد و شـربت               امعا و يبس آن باشد      قولنج ثفلي از حرارت    اگر

بنفشه و نيلوفر بنوشند و تمرهندي با مغز فلوس در عرق باديان ماليده گرم نموده بدهند و حقنة لينه به عمل آرنـد                       

ان به مثل شربت دينار و شربت ورد و ماننـد آن بدهنـد و               يا شربت بنفشه به آب گرم دهند و لعاب بهدانه يا تخم كت            

شيرة تخم كدو و شيرة تخم خرفه و ترنجبين نفع كلي دارد و روغن بنفشه و لعاب ريشة خطمي و كتيـرا بـر شـكم                          

ماليدن مفيد است و در اين جا عوض شورباهاي گرم حريرهاي چرب خورند و ديگـر اشـربه و اغذيـه مرطبـه ملينـه                         

الثعلب بنفشه نيلوفر تخم خطمي خبازي بابونه سبوس جو هر يـك هفـت                 و اين حقنه سود دارد عنب      استعمال كنند 

درم عناب ده دانه سپستان بيست دانه همه را بجوشانند و صاف كرده ترنجبين لعاب اسپغول روغن بنفشه يا روغـن                     
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ارت امعا از گرمي مراره بـود فـصد         بادام يا كنجد و مغز خيارشنبر هريك ده درم آميخته حقنه كنند و آن جا كه حر                

 گويد كسي را كه عادت قولنج را حرارت باشد مداومت ايـن مطبـوخ نمايـد      مسيحيباسليق نفع دارد اگر مانعي نبود       

آلوبخارا بيست عدد انجير پنج عدد مويز منقي پنج درم بجوشانند و ماليده صاف نموده مغز خيارشنبر بمالند و صاف                    

 گويد كه تعديل مزاج به اشربه و اغذية لينة بارده كنند و آب فواكه و                سيد چكانيده بياشامند    كرده روغن بادام بر آن    

لعاب اسپغول و ماءالشعير و روغن بادام دهند و طعام اسفيدباجات نرم و چرب بـه مـرغ فربـه و اسـفاناخ و سـرمق و                           

 روغن بادام و شكر خورانند و اگـر        قطف و روغن بادام و شيرة مغز تخم قرطم طبيخ نيشوق و آلو و مشمش مطيب به                

 الياس ابنالثعلب نمايند     شاخ برگ چغندر درآن بپزند موافق بود و تليين طبع به خيارشنبر و آب كاسني و آب عنب                 

گويد كه آنچه به سبب حرارت امعا باشد هر صبح جـالب از شـكر سـفيد ده درم و تـرنجبين ده درم و آب هندوانـه                            

ورة ماش به شيرة مغز بادام و كدو تر خورند و يا جالب از بنفـشه تـر و تخـم كاسـني و                        بيست درم بنوشند و غذا مز     

الثعلب هر واحد سه درم و شـكر سـفيد و تـرنجبين هـر واحـد ده درم بدهنـد و يـا ايـن حقنـه كننـد بابونـه                                 عنب  

شان هر واحد يـك     كوفته و لبالب و پرسياو     الملك بنفشه نيلوفر تخم خبازي و برگ خطمي و سبوس و جو نيم              اكليل

كف عناب و سپستان هر واحد بيست عدد همه را در سه رطل آب بجوشانند تا به يك رطل آيد صـاف كـرده بـر آن                           

گرم   لعاب اسپغول و لعاب تخم كتان و روغن بنفشه و فلوس و خيارشنبر و ترنجبين هر واحد ده درم داخل كرده نيم                     

رنجبين يا شيرخشت بدهند و از اشربه شـربت دينـار و شـربت               گويد كه هر صباح آب تربز به ت        خجنديحقنه كنند   

اجاص و شربت تمرهندي دهند و اين حقنه نافع است بنفشه نيلوفر هر يك سه درم عناب سپـستان هريـك پـانزده                       

 گويد كه اگر شكم     ابومنصورعدد روغن بنفشه پنج درم باقي اجزا و تركيب همان است كه در قول ابن الياس گذشت                  

رت باشد آب لبالب يا آب بارتنگ به سه درم خيارشنبر و روغن بادام يا كنجد بنوشند يا اين قرص دهنـد                      شديدالحرا

بنفشه ده درم سقمونيا درم و دو ثلث درم به لعاب اسپغول سرشته ده قرص سازند و يك قرص به جـالب دهنـد يـا                          

ند و در حمـام داخـل شـوند و شـراب            آب ترنجبين بيست درم دهند و اگر از يبس امعا باشد قبل طعام روغن بنوشـ               

شيرين و اغذيه چرب استعمال كنند و اگر شدت كند قرص بنفشه بدهند دو درم و يا ماءالجبن به سقمونياي مشوي                     
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در به بجوشانند و هم او گويد كسي كه معتاد اين مرض از حرارت باشد بايد كه چون از علت خارج شود در غـذا بـه                           

 صحت تام حاصل شود و تقليل غذا نمايد و نان به ماءالسكر و روغن بادام بخورد و بـر                    عادت خود رجوع نكند تا آنكه     

تناول آلوبخارا در ماءالسكر تر كرده هر روز از ده تا بيست عدد قبـل دو سـاعت از طعـام تعاهـد نمايـد و گـاهي بـه                              

سه عدد مويز منقي بيـست درم       نوشيدن روغن بادام شيرين يك دو هفته به اين نحو انتفاع يابد بگيرند انجير سفيد                

بنفشه ده درم و در چهار رطل آب بپزند تا مهرا شود صاف كرده هر روز چهار اوقيه با سه درم فلوس خيارشـنبر و از                          

نويسند كه بعد خفت وجع اين حقنـة لـين بـه عمـل آرنـد        از متاخرين ميبعضيسه تا پنج درم روغن بادام بنوشند      

در يك مشت بنفشه نيلوفر هر يك هفت درم حلبه قرطم تخم خربزه كوفته هر               بگيرند خارخسك سي درم برگ چغن     

يك پنج درم سپستان بيست عدد آلوبخارا سـي عـدد تخـم خيـار سـه درم تـرنجبين سـي درم خيارشـنبر ده درم                           

جوشانيده صاف كرده روغن بادام شيرين دو درم برآن ريخته استعمال نمايند و غذا شورباي چرب از گوشت حلـوان                    

و اگـر   يرخواره و ماكيان و بچه آن فربه و روغن بادام و بقله يماني و حرشف و هليـون و خبـازي و چغنـدر سـازند                           ش

هاي مكثـف مثـل       در مكان سرد بنشينند و قيروطي معمول از روغن         از بدن باشد   قولنج ثفلي به سبب كثرت تخلخل     

 و اگر بهي را كوفته آب او بگيرند و روغن گـل نـيم   روغن گل و آس بر بدن مالند و اغذيه و اشربة لينة مزلقه بخورند       

وزن آن آميخته بجوشانند تا روغن بماند پس موم سفيد در آن گداخته بمالند بهتر عمـل كنـد و اختيـار آسـايش و                         

 اگر سبب تخلخل بدن و تعريق يا حرارت شكم و يـبس باشـد بايـد كـه                   شيخجلوس در آب سرد مفيد بود و به قول          

 در قولنج صفراوي مذكورگردد استعمال نمايند و ايشان و هم كساني را كه قولنج از يبس اغذيـه                   عالجات خفيفه كه  

باشد واجب است كه قبل طعام چيزي از مزلقـات مثـل آلوبخـارا و چغنـدر مطيـب بـه زيـت شـيرين و آب كامـه و                              

بر نهار خورنـد و دسـومات در        الماء   برشت و انگور و انجير و مشمش بخورند و مري بر ناشتا يا زيتون              شيرخشت و نيم  

طعام زياده كنند و قبل طعام آب كرنب مطبوخ به لحم حلوان فربه يا ماكيان فربه بنوشـند و اگـر تخلخـل در بـدن                          

مفرط باشد تكثيف او به مالش مثل روغن گل و روغن آس و قيروطي آن نمايند و حمام كم كنند مع استعمال سائر                       

 گويد كه آنچه به سبب كثرت مشي و تعب و تحلل كثيـر از بـدن                 محمود كنند   تدبير مذكور و استحمام به آب سرد      
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باشد هر صبح جالب از خميره بنفشه يا شربت بنفشه يا شربت خشخاش هر كدام كه باشـد ده درم بنوشـند و غـذا                         

 بـه   حريرة معمول از نشاسته و روغن بادام شيرين يا از شيرة گندم مع لحوم چرب سـازند و شـكم و بـدن را خاصـه                         

قيروطي معمول از روغن بنفشه و خطمي و كتيرا و موم صاف بمالند يا حلوا از نشاسته و روغن بادام ساخته بخورنـد                       

يا نان به مسكه و شكر خورند يا ماءاللحم بسيار چرب بخورند و مسكن مريض در موضع بـارد و مهـب شـمال باشـد                          

س باشد و هر صبح جالب از شربت بنفـشه و تـرنجبين              گويد كه عالج اين نيز قريب آن است كه از ثفل ياب            خجندي

بنوشند و غذا مزورة ماش و نخود به شيره مغز بادام يا روغن آن و شورباهاي چرب خورند و حقنه بـه ادهـان رطبـه                          

گرم كنند و آنچه از تخلخل بدن باشد اين           مثل روغن بنفشه و روغن كنجد و روغن بادام و تنطيل به آب شيرين نيم              

جل بمالند بگيرند روغن كنجد يك رطل و آب بهي سه رطل و در ظرف آبگينه كرده چهل روز در آفتـاب                      روغن سفر 

و اگـر   تر گردد نيم رطل گل سرخ خـشك در آن اضـافه نماينـد                 نهند پس بردارند و چون اراده كنند كه حبس قوي         

ستكثار تناول خرمـا و مـويز و حلـواي     اخراج ثفل به ادويه معلومه كنند بعده ا      قولنج ثفلي از كثرت درد در بول باشد       

مرطب معمول از نشاسته و مسكه و فانيذ نمايند و شربت بنفشه و خيارشنبر و مانند آنكه تقليل بـول و تليـين بـراز                         

كند بنوشند و گويند كه نقوع پنبه دانه مجرب است و انجير سـود دارد و اسـپغول دهنـد و طعـام مـسكه و شـكر و                             

نند آن و اگر حرارت غالب نباشد شربت انجير و طبيخ او دهند و شكر سرخ و روغن كنجد                   اسفاناخ و ماش مقشر و ما     

مؤلـف  حل كرده و ميفختج با روغن كنجد و اغذيـه چـرب و بـرگ چغنـدر و روغـن بـادام و حلواهـاي نـرم بدهنـد            

ن حقنـه كننـد     هاي لـي    گويد كه آنچه تليين ثفل كند مثل جوارش تمري به آب گرم دهند و به حقنه                الصناعه جامع

بعد از آن گلقند به ماءالبزور و فلوس و خيارشنبر يا شربت بنفشه و جالب و مانند آن بنوشند و بعـد انحـالل قـولنج                       

چند روز ادامت بر مرقة اسفيدباجات و شورباي قنابر و فواخت و شفانين و دخول حمام و ريختن آب گرم برموضع به                      

 در تفتيح سده مجاري صفرا كوشـند بدانچـه در عـالج يرقـان               س صفرا باشد  و اگر قولنج ثفلي از احتبا     اعتدال كنند   

سدي مذكور شد بعد از آن اشيائي كه در آن تنفيذ و جال باشد مثل مغز قرطم به انجيـر و مثـل معجـون خولنجـان                     

و استعمال كنند و گاهي چغندر مسلوق مطيب به زيت الماء و آب كامه و خردل پيش از طعام خوردن كفايـت كنـد         
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و اگـر   هايي كه در قولنج صفراوي بيايد به كار برند و در غذا مري و خردل داخل كننـد و انجيـر خـام بخورنـد                           عالج

 مثـل لوغاذيـا و انقرويـا و فنـداويقون و دحمرثـا و تريـاق كبيـر و اربعـه و                       قولنج ثفلي از بطـالن حـس امعـا باشـد          

هاي مقوي مثـل روغـن       شراب صرف بنوشند و روغن    سوسن و    ها مثل حنديقون و مي     مثروديطوس خورند و از شراب    

كلكالنج و بيدانجير و قسط خاصه و قطران در زيت و زفت در زيت شرباً و حقنه استعمال كننـد و اطليـه مقـوي بـر                           

شكم و خاصره نهند و نيكوترين مسهالت در اين قسم ايارج لوغاذيا است و روغن بيدانجير مطبوخ بـه ادويـة روغـن                       

 فيقرا يا آب افاويه نوشيدن و تنها روغن مذكور بر شكم ماليدن نيز مفيد بود و غذا به شورباي قنابر و                      فيفالو به ايارج  

عصافير و فراخ سازند و بدانند كه اگر سبب بطالن حس شرب مخدرات بود تـرك آن نماينـد و اگـر سـوءمزاج بـارد                          

ب برد امعا باشد و مراق رقيق بود صـاحب او           فرمايد كه اگر سب      مي شيخمفرط در امعا باشد به تسخين امعا كوشند و          

بايد كه دائم شكم پوشيده دارد و به پوشيدن جامه پشمين يا بستن               را هر وقت قولنج به سرعت عارض شود پس مي         

هاي گرم و نطوالت حاره نافع است و گاهي حاجت بـه     آن بر شكم دفع سردي آن نمايد و استعمال مروخات از روغن           

 بعد تنقيـه بـه      جرجانيي احتياج به ادخال جندبيدستر و فرفيون در ادهان حاره شود و به قول               تكميدات افتد و گاه   

ايارج لوغاذيا و ثبادريطوس طبيخ سليخه كه در نوع مابعد اين بيايد دو سه وقيه با روغـن بيـدانجير بنوشـند و ايـن                         

گـاه   جير استعمال كنند و برشـكم و تهـي        فيقرا و معجون بالدري و سنجرينيا و مثروديطوس و اثاناسيا به روغن بيدان            

بمالند و غذا شورباي گنجشك و كبوتربچه به مصالح گرم دهند و شراب كهنه لطيف و حنديقون بنوشند و بـه قـول                       

 عالج قولنج حادث از سردي كه به امعا رسد به ادويه كنند كه آن را نفع بر سـبيل هـضم و اصـالح و                     بعض متاخرين 

تفراغ و اين ادويه مشروبات و ضمادات و كمادات و مروخات است و ثـوم را در ايـن بـاب                     خاصيت بود نه بر سبيل اس     

خاصيت عجيب است و جوارش فوتنجي هنگام احساس به ابتداي قولنج بارد خورند و طعام ترك نمايند و بر رياضت                    

بخـشد و سـرگين     اعانت كنند و قوت خواب شراب صرف بخورند و اگر به قطران دو درم مع زيت حقنـه كننـد نفـع                       

كبوتر به عصارة پودينه و روغن بيدانجير نافع بود و مشروبات و اضـمده و كمـادات و مروخـات كـه در عـالج قـولنج                           

 هر چه بطالن حـس امعـا        و اگر قولنج ثفلي از ضعف دافعه امعا باشد        بلغمي در قول شيخ مسطور شد همه نافع است          
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 آب سرد پرهيزند و طبيخ سليخه و دارچيني و بسباسه و جوزبوا و گفته شد به كار برند و از چيزهاي ترش و قابض و           

سنبل و اشنه و تخم كرفس و سعد با روغن بادام تلخ بنوشند و جهت اسهال صرف ايارج فيقرا مفيد است و بهتـرين                        

 ايـن نـوع را   شـيخ غذا نخودآب گوشت مرغ است و از حوامض و قوابض و شرب آب سرد اجتناب نماينـد و بـه قـول                

عمال مقويات مثل ترياق و مثروديطوس و ثبادريطوس و سنجرينيا و دحمرثا نافع بود و در اسهال او مثـل ايـارج                      است

فيقرا به آب افاويه و روغن بيدانجير استعمال كنند و غذاي او از اغذية جيده مثل اسفيدباج و زيرباج به لحوم خفيفه                      

ر به ماءاالصول بدهند و زيربـاج مخلـوط بـه شـراب ريحـاني                روغن بيدانجي  ابن سرافيون محموده بايد كرد و به قول       

 شكم را به روغن ناردين يا به روغـن          ايالقيكنند و بر شكم روغن بان بمالند و به قول             خورانند و دائم در حمام داخل     

ت سوسن گرم كه در آن افاويه داخل كرده باشند بمالند و بعد طعام اندك شراب ريحاني بنوشـند و غـذا اسـفيدباجا                      

 بعد از تليين طبيعت قتل و اخراج آن نمايند بدانچه در باب او گفته شد پـس                  و اگر ازديدان باشد   نرم و چرب خورند     

ها كه در آن جا مذكورگردد به  اگر درد باالي ناف باشد مشروبات استعمال كنند و اگر نزديك ناف و زير آن بود حقنه           

برشعثا دهند و ايارج فيقرا با گلقنـد دادن مفيـد بـود و آب كامـه                 عمل آرند و اول جهت تسكين درد اندكي فلونيا و           

 در ورم حار اول فصد باسليق يا هفـت انـدام از             عالج قولنج ورمي  اندك اندك بر ناشتا خوردن ماده گرم را قطع كند           

 دست راست كنند و هر روز به جهت ازالق ثفل ملينات مثل خيارشنبر و ترنجبين و شيرخـشت و گلقنـد و خميـره                       

بنفشه و روغن بادام و تمرهندي و آلو دهند بلكه از اين حقنه كنند تا ثفل در روده جمع نشود و درد زياده نكند و از                          

احتباس آن قولنج ثفلي عارض نشود و جهت تليين آب آلو و فلوس خيارشنبر و شيرخشت و شربت بنفشه نيز مفيد                     

رخشت پنج توله آب مكوه و كاسني هريك نه توله و گـالب              مغز خيارشنبر هفت توله گلقند چارتوله شي        و ايضاً  است

هاي مزلقه مسهله به كار برند و بعـد از نـضج بـه مـسهل صـفرا                   پاؤ آثار و روغن بادام هفت ماشه نوشانند بعده حقنه         

 تنقيه سازند و حقنه نمايند و پارچه به روغن گل و سركه تر كرده بر موضع ورم نهند و يا صندلين به گالب سـاييده                        

گرم كرده بمالند و چون سوزش سـاكن شـود و از زمانـه تزايـد تجـاوز كنـد                      ضماد نمايند و روغن بنفشه و بابونه نيم       

اضمدة ملينة محلله حسب شدت حرارت ورم و قلت آن مثل بنفشه و خطمي و آرد جو و بابونه با موم و روغن بابونه                        
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اندر آن همين ادويه پختـه باشـند نطـول سـازند و اگـر               و لعاب تخم كتان با هم سرشته استعمال كنند و به آبي كه              

الثعلب نيلوفر تخم خطمي خبازي جو مقشر گل خطمي در آب جوشـانيده مـريض را در آن نـشانند و از             بنفشه عنب 

هاي مركب از ادوية مبرده مثل ماءالشعير و         اين آب در مثانة گوسفند پر كرده تكميد زيرناف نمايند نافع بود و حقنه             

الثعلب و از ادويه كه اندك حرارت در آن براي امعا باشد مثل حلبه و بزركتان و بابونـه جوشـانيده و فلـوس                          آب عنب 

خيارشنبر در آن ماليده به عمل آرند و اين ملين نيز نافع است عناب هفت دانه بنفشه شش ماشـه سپـستان يـازده                        

نبات دو توله به عمل آرند و هـر چـه در ورم             دانه باديان گل سرخ تخم كرفس هر يك چهار ماشه انيسون سه ماشه              

جگر حار گفته شد رعايت آن در اين جا الزم بود و غذا ماءالشعير دهند و در آخر بيخ باديان و مانند آن درآن بپزنـد                          

و در ورم صفراوي خيارشنبر هفت توله در آب انارين معصور پاؤ آثار و گالب نيم پاؤ و شيرخشت و گلقنـد هـر يـك                          

 در روغن بادام هفت ماشه بدهند ليكن اول سقمونياي مشوي دو ماشه به آب تمرهندي بليـسند و گوينـد             چهار توله 

كه در ورم صفراوي حاجت به فصد نبود و در آن به ادويه مشروبه مزلقه سقمونيا نيز داخل نمايند و در آن جا شربت                     

ب با عرق باديان سـود دارد و در ورم بلغمـي            بزوري و بنفشه و شربت ورد مكرر و آب تمرهندي با قند و گلقند و گال               

از ابتداي امر دوايي كه در آن قوت محلله باشد بنوشانند و حقنه منقي بلغم به عمل آرنـد و معجـون تربـد خـوردن                          

مفيد است و از آب سرد و مغلظات خصوصاً از كدو و خيار و مانند آن احتراز واجب بـود و هرچـه در قـولنج بلغمـي                            

اجب به كار برند و آنچه براي اورام بارده اعضاي باطني مخصوص است عالج اين است و اگـر ورم                    مذكور شد حسب و   

ها و ادوية كاسر نفخ ساخته باشند استعمال نماينـد و بـه طبـيخ                صلب سوداوي باشد حقنه كه از چربي مرغ و روغن         

 تدبير آنچه در ورم صـلب جگـر         حشايش ملينه آبزن سازند و مطبوخ افتيمون بنوشند و شورباي چرب خورند و باقي             

عيسي بـن يحيـي     اقوال متدربين   النبض الكبير     البرء بلكه مهلك است كذا في       بيان يافته به عمل آرند و اين نوع عسر        

گويد كه هرگاه قولنج از ورم حار باشد و بدن متحمل اخراج خون بـود بايـد كـه فـصد صـافن كننـد بعـد از آن آب                              

بازي و آب برگ خطمي و آب انار همراه خيارشنبر بنوشانند و به ماءالشعير و روغن                الثعلب و آب كاكنج و آب خ        عنب

الثعلب و برگ كاكنج باريك ساييده و با  بابونه حقنه كنند و از خارج ضماد برگ بنفشه تر و برگ خطمي و برگ عنب
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ميختـه اسـتعمال نماينـد      الملك كوفته بيخته و روغن بنفشه آ        بنفشه خشك و خطمي و آرد جو و گل بابونه و اكليل           

فرمايد كه در قولنج كائن از ورم حار واجب است كه از آن خون به فصد باسليق اخـراج نماينـد اگـر سـن و                             مي شيخ

حال و قوت و سائر موجبات در آن رخصت دهند يا آن را واجب كنند پس اگر ورم شديدالعظم باشد و تـا بـه حـدي                  

 شود بايد كه فصد صافن نيز بعد باسليق كنند و اوالً در عالج او ابتدا                رسد كه گروه بدان مشاركت كند و بول مجتس        

به متناوالت بارده رطبه مثل ماءالخيار و لعاب اسپغول و مانند آن كنند سواي كدو كه آن را خاصيت ردي در امراض                      

م زده بنوشند تا تليـين       بگيرند بزرقطونا چهار درم و روغن گل جيد يك اوقيه و در دو اوقيه آب باه                و ايضاً امعا است   

الثعلب كه در امثال اينها شيرخـشت و خيارشـنبر            طبع كند و آب انارين و آب برگ خطمي و آب كاسني و آب عنب              

ها احتياج افتـد بـه ماءالـشعير مـع قـدري خيارشـنبر و             داخل كرده باشند بنوشند و چون در مثل اين حال به حقنه           

الثعلب و    تر باشد و اگر به ماءالشعير آب عنب        ستان و بنفشه بپزند موافق    شيرخشت حقنه كنند و اگر در ماءالشعير سپ       

كاكنج آميزند شديدالموافقت بود و من براي او حقنه به شير خر كه در آن خيارشنبر ماليده و روغـن بـادام و روغـن       

ان افتـد كـه     كنجد داخل كرده باشند دوست دارم و گاه در ماده صفراوي كثرت يابند پس در آن هنگام حاجـت بـد                    

تـر   اسهال به مثل سقمونيا و به صبر جدا جدا كنند بعده به تبريد و ترطيب و عالج به حسب ورم متوجه شوند نـافع                       

باشد و چون مرض از اين موضع تجاوزكند و اندك لين ظاهر شود پس بايد كه در حقنه ماءالشعير آب برگ خطمـي    

كنند و در آن مثلث عصير انگور و           عصاره يا روغن اين هردو داخل      و بزركتان و اندك حلبه و بابونه و شبت و كرنب يا           

چنين در آن چه براي اسهال بنوشد شكر سرخ داخل نمايند و غذاي او آب نخود و مطبوخ به                    خيارشنبر آميزند و هم   

سازند بـه   جو مقشر سازند و ايضاً آب باديان بياشامند و اما اضمده به حسب اوقات از نفس چيزهايي كه از آن حقنه                      

حسب آن وقت كنند و اوالً ابتدا كنند به اضمدة مبرده كه در آن قدري تليين باشد به مثل بنفـشه و مثـل بزركتـان                   

بعد از آن ميل به ملينات اكثر كنند مثل بابونه و قيروطيات مركب از مثل روغن گل مع روغـن بابونـه و مـصطكي و                          

 و حلبه و زفت داخل كننـد و امـا كـائن از ورم بـارد كـه آن                    شحوم و چون اندك مرتفع گردد در آن مثل صمغ بطم          

خيلي اندك بود از معالجات جيدة آن اين است كه بگيرند روغن غار يك جزو و زيت و پيه بط مـساوي يـك جـزو و                           
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الملك و سائر ادويه كه بدان معالجـه اورام بـارده             اين عجيب است و اضمدة معمول از قيصوم و شبت و اذخر و اكليل             

ابـن  دانند نافع بود از چيزي كه آن را بسيار نافع ضماد قيصوم متخـذ بقفراليهـود اسـت                     د آنچه در هر موضع مي     كنن

 گويد كه هرگاه قولنج از ورم حار عارض شود نشايد كه صاحب او در اول امر دواي مسهل بنوشد كه بدان امـر                        عباس

و اخراج خون به مقدار حاجت اندك اندك بـه دفعـات   گردد بلكه صاحب او را امر به فصد باسليق  مؤل به ايالوس مي  

السوس و تخم خبازي پخته باشند بنوشانند و اين ضماد به كار برنـد      نه در يك دفعه كنند و ماءالشعير كه درآن اصل         

الثعلب و بنفشه تر هر واحد ده درم همه را ساييده بـدان آرد جـو و خطمـي و صـندل                        برگ خطمي و خبازي و عنب     

الملك هر واحد سه درم كوفته بيخته آميزند پس موم سفيد به روغن بنفشه و روغن نيلـوفر و                     نه و اكليل  سفيد و بابو  

پيه بط گداخته آميخته بر موضع ضماد نمايند و اگر احتياج به تحليل زياده افتد لعاب تخم كتان با وي آميزند و اگر                       

ب كاكنج و آب لبالب هر واحد بيست درم كه در آن الثعلب و آ وجع ساكن شود و ورم تحليل گردد فهو واال آب عنب         

ده درم فلوس خيارشنبر ماليده و سه درم روغن بادام شيرين چكانيده باشند بياشامند تا يك دو هفته و ايـن حقنـه                       

الملك بنفشه نيلوفر پرسياوشان هر واحد ده درم چغندر و خبازي و برگ خطمي و لبالب هر واحد                    كنند بابونه اكليل  

س صره و خطمي صره عناب بيست عدد سپستان سي عدد همه در سه رطل آب بجوشانند تـا يـك رطـل                       كف سبو 

بماند و صاف نموده نيم رطل از آن بگيرند و برآن لعاب اسپغول و لعاب تخم كتان هر واحد اوقيه روغن بنفشه روغن                       

گرم حقنه كنند و      ه صاف نموده نيم   شحم بط از هر واحد مثل او اندازند و فلوس خيارشنبر پانزده درم درآن حل كرد               

الملك و شبت و برگ  الحرارة كه در آن بنفشه و نيلوفر و برگ خطمي و خبازي و اكليل   صاحب او در آبزن آب معتدل     

كرنب جوشانيده باشند بنشيند كه نافع است و چون مرض به منتهي رسد مريض را آب طبيخ انجير و بنفشه و تخم                      

ن بادام شيرين چكانيده باشند تا تحليل شدن ورم بنوشانند و صاحب ايـن علـت را در    خطمي و خبازي كه برآن روغ     

باب غذا به نحوي كه در قولنج صفراوي بيايد امر نمايند و بدانند كه گاهي صاحب اين مرض را عسر بـول بـه سـبب                          

ذكوره ضـماد نماينـد و      ضغط ورم مثانه را عارض شود پس بايد كه فصد صافن كنند و زهار و تهي گاه را به اضمده م                    

 گوينـد   جرجـاني  و   ايالقيآن موضع را به روغن بنفشه و بابونه و موم گداخته بمالند كه تحليل ورم و ادرار بول كند                    
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كه طريق عالجش اين است كه در اين جا در دادن دواي مسهل تعجيل نكنند و قومي در آن عجلت كردند و مريض                       

افت در ايالوس افتاد و اولي آن است كه ابتدا به فصد باسـليق كننـد پـس                  هالك گرديد و آن كه از ايشان خالصي ي        

فصد صافن نمايند و خاصه اگر بول محتبس باشد و اخراج خون به مقدار واجب كنند تا قوت ضعيف نگردد و اشـربه                       

آب انارين  سرد و تر بايد داد چون آب خيار به شكر و لعاب اسپغول به جالب و چون شربت بنفشه و بهر تليين طبع                        

و غيره كه در قول شيخ گذشت به روغن بادام بدهند و ماءالقرع نشايد داد كه او را قولنج خاصيتي بد است و خبازي                        

و خطمي سفيد در صره بسته و به دانه مساوي جوشانيده صاف نموده سه وقيه از اين مطبوخ بگيرنـد و يـك اوقيـه                         

 بنفشه يك وقيه آميخته حقنه كنند و اگر سرگين گرگ نـيم درم              فانيذ حزاني درآن بگدازند و روغن بنفشه و روغن        

بياميزند روا باشد و اگر عوض فانيذ خيارشنبر يا شيرخشت كنند نيز جائز بود و ايضاً آب برگ چغنـدر پـنج اوقيـه و                         

نج روغن كنجد و شكر هريك اوقيه به وزن نان دو درم حقنه كنند و يا بنفشه ده درم خطمي سفيد در صره بسته پـ                        

درم سبوس گندم ده درم جوشانيده صاف كرده نيم وقيه روغن بنفشه و نيم وقيه روغن كنجـد و ده درم شـكر و دو                         

درم بوره آميخته حقنه كنند و اگر ماده صفرا بسيار بود اندكي سقمونيا در آب كاسني سبز و خيارشـنبر حـل كـرده         

افزايند و از ضمادات اول پارچه كتان به سركه و گـالب            بدهند و بعد از آن اگر حاجت اسهال بود تربد در اين شربت              

سرد كرده تركنند و بر موضع درد نهند و هرگاه گرم شود تبديل آن كنند و ضماد ملين در قـول عيـسي گذشـت و                          

ايضاً موم پنج جزو و روغن بابونه و روغن بنفشه هريك پنج جزو آرد با قال دو جزو زرده بيضه بريـان كـرده دو جـزو                           

خم كتان به قدر كفايت بايد كه زرده بيضه و آرد باقال را به لعاب كتان بسرشند و موم با روغن گداخته آميزند                       لعاب ت 

و ضماد كنند و ايضاً بابونه و آرد جو و خطمي سفيد و بنفشه همه را كوفته به آب روغن سرشته ضماد كننـد و غـذا                           

حرارت سخت قوي باشد مزوره از نيشوق و آلو و اسـفاناخ          مزوره از كشك جو نخود مساوي به روغن بادام كنند و اگر             

و مانند آن سازند و هر صبح آلو سياه در جالب تر كرده از ده دانه تا بيست دانه بخورند و آن جالب نيز بنوشند و در                           

 آخر مرض اين شربت سود دارد بگيرند انجير پنج عدد مويز منقي بيست درم بنفشه ده درم و در دو مـن آب بپزنـد                        

تا نصف بماند صاف نموده هر صبح چهار اوقيه با سه درم فلوس خيارشنبر و سه درم روغن بادام شيرين تا دو هفتـه                        
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بنوشند و اين لعوق بنفشه نافع بود بنفشه ده درم فلوس خيارشنبر پنج درم مويز منقي بيـست درم عنـاب ده عـدد                        

زد و هفت استار روغن بادام داخل كرده به قـوام           سپستان سي عدد همه را جوش داده صاف نموده نيم من شكر طبر            

آرند پس هفت استار بنفشه سوده بسرشند تا هموار شود به كار برند طبع را نرم كند شربتي از پنج درم تا هفت درم                        

 گويد كه اوالً فصد كنند اگر مريض        محمودهاي محلل استعمال كنند      ها و ضمادها و شربت     و اگر ورم بارد باشد حقنه     

باشد و در اين نوع چيزي از ادوية حاره استعمال نكنند و پارچة سـرد كـرده بـر موضـع درد نهنـد تنطيـل بـه                            قوي  

هاي فاتره مثل روغن بنفشه و روغن گل هر دو مخلوط كرده بمالنـد و هرصـبح جـالب از                     هاي گرم كنند و روغن     آب

ا خميره بنفشه پـانزده درم دهنـد غـذا          الثعلب پنج درم تخم كاسني سه درم شكر سفيد ده درم يا سكنجبين ي               عنب

مزورة ماش يا شيرة مغز بادام سازند و تليين طبيعت به اين مطبوخ كنند سناي مكي پنج درم عنـاب سپـستان هـر                        

الثعلب سه درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا             واحد بيست عدد پرسياوشان تخم خطمي هر واحد دو درم عنب          

 پانزده درم و گلقند درآن ماليده بنوشند و يا صاحب اين علـت آب گـرم يـا جـالب                     يك رطل بماند فلوس خيارشنبر    

الحالوت به روغن بادام به مرات تجرع نمايد يا شورباي ماكيان فربه به اندك مغز نان بنوشند يا هرصباح جـالب                       قليل

ده درم در آب گرم حـل       از شربت بنفشه و ترنجبين هر واحد ده درم بدهند و يا شربت بنفشه و شيرخشت هر واحد                   

كرده بنوشانند و يا عناب و آلوبخارا هر واحد ده عدد بنفشه نيلوفر هر واحد سه درم جوشـانيده دهنـد و غـذا مـزورة      

ماش يا ماءالشعير سازند و يا اين حقنه كنند بگيرند بنفشه نيلوفر هر واحد سه درم سنا هفت درم جو كوفته خطمي                      

رگ خبازي برگ چغندر هر واحد يك مشت همه را در سه رطـل آب جوشـانند                 سبوس هر واحد كف در صره بسته ب       

تا يك رطل بماند صاف كرده فلوس خيارشنبر ده درم شكر سرخ يا ترنجبين هر واحد پـانزده درم روغـن بنفـشه ده                        

نـاب و   گرم حقنه سازند و اگر در آن جا لذع و حدت و حرارت قوي باشد حقنه به ماءالشعير و ع                     درم داخل كرده نيم   

سپستان و خطمي و آب هندوانه و آب خيار و آب كدو و لعاب اسپغول هر واحد پانزده درم روغن بنفشه روغن كـدو                        

گرم حقنه كنند و غذا شـورباي چـرب مثـل اسـفيدباج               و روغن نيلوفر هر چه از اين باشد ده درم همه را آميخته نيم             

گويد كه بعد فصد تضميد موضع به اشـياي محللـه مبـرده              صاحب جامع معمول به روغن بادام و ماكيان فربه سازند         



728 

 

مثل صندلين و بوش و شياف ماميثا و آرد جو و خطمي و بنفشه ساييده نمايند و لزوم ماءالـشعير و شـرب جـالب و                    

لعاب بزرقطونا كنند و غذاي او حريره معمول به مغز نان ميده يا شيرة جو با شكر و روغن بادام و مانند آن سـازند و                          

ر ورم صفراوي باشد ايضاً فصد كنند و شرب ماءالشعير الزم گيرند و تضميد موضع به اسپغول مـضروب بـه انـدك                       اگ

سركه و روغن گل كنند و اين حقنه به عمل آرند در ماءالشعير برگ بارتنگ و سپستان و عناب بپزند و صـاف كـرده                         

 آنچه بنوشند به سـهولت نـازل گـردد و بعـد از آن               روغن بنفشه بر آن انداخته حقنه كنند تا آنكه الم تسكين يابد و            

آنچه انحالل صفرا نمايد مثل لعوق اجاص و فلوس خيارشنبر به ترنجبين و تمرهندي بدهند و اگر دو سـه شـربت از        

آب لبالب به فلوس خيارشنبر بنوشانند جائز است و اگر ورم بارد بود و آن اندك افتد هريس جلنجبـين بنوشـانند و                       

ب گرم حقنه كنند و تضميد موضع به موم روغن كه در آن مر و صبر داخل كرده باشند بايد كرد و چـون        به زيت و آ   

راه بگشايد جوارش تمري و فلوس خيارشنبر و مانند آن دهند و اگر ورم صلب باشد و قاروره سفيد مائل بـه سـبزي                        

نجير و روغـن خيـري سـازند و تـضميد           بود به شرب ماءالشعير ساذج لزوم كنند و حقنه به آب چغندر و روغن بيـدا               

موضع به اين ضماد نمايند برگ ريحان يك كف برگ كاسني يك باقه هردو را ساييده در روغن كنجد بپزند تا مالئم                      

گردد پس اندك خطمي آميخته ضماد كنند و ضماد دائم نشايد بلكه وقت بعد وقت و اگر مزاج او حـدت پـذيرد بـه                         

 باشد و چون طريق بگشايد لزوم حقنة لين به اين ادهان محلله نمايند چون روغـن                 فصد باك نيست مگر آنكه مانعي     

خيري و روغن سداب و روغن شبت بعد از آن حب سكبينج و حب منتن دهند و قـدر شـربت آنهـا خفيـف كننـد و                     

كننـد    مـي عقب هر شربت شربتي ديگر از فلوس خيارشنبر سازند و بدان كه در اين نوع قولنج ورمي نيز اطبا غلطي                     

بهر آنكه با وي اكثر تهوع و تقلب نفس و امتناع براز از خروج بود پس بـه عـالج قـولنج از نوشـانيدن ادويـة حـاره و                              

يابنـد اعتبـار      كند و تب كه با قـولنج مـي          افزايد و قتل مي     نمايند و اين در ورم مي       هاي حاده عالج مي    استعمال حقنه 

كننـد و     نمايند و عالج اين نوع به عالج كلي مـي           د و از الم آن عدول مي      سازن  كنند و در آن تفكر نمي       حركت آن نمي  

نويـسند كـه بعـد      ميمتاخرين بعضسازند و اين موضعي است كه طبيب در آن تامل شافي نمايد         عليل را هالك مي   

 فلوس  الثعلب با آب برگ خطمي به       فصد آب انارين شربت بنفشه بدهند و با شربت بنفشه به آب كاسني يا آب عنب               
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الثعلب و آب كاسني و آب كاكنج و آب انار همه به مقـدار نـيم رطـل گرفتـه                 خيارشنبر بنوشند و يا هر روز آب عنب       

خيارشنبر ده درم ماليده روغن بادام شيرين سه درم داخل كـرده بنوشـند و بـه قـول جـالينوس آب كاسـني و آب                          

س خيارشنبر در آن ماليده و سه درم روغن بادام برآن         الثعلب مروق مجموع به قدر نيم رطل گرفته پنج درم فلو            عنب

چكانيده بدهند وتا يك هفته بلكه دو هفته براين مداومت كنند و آشاميدن نقوع از آلوبخارا و شربت بنفشه و شـربت        

ورد نيز نافع است و ماءالشعير به روغن بادام شيرين بياشامند و حقنـة بـارد از گـل بنفـشه و خطمـي و سپـستان و                            

الثعلب كه فلوس خيارشنبر و روغن بنفشه و شكر سرخ اندر آن آميخته باشند مفيـد بـود و اگـر در ماءالـشعير                          عنب

الثعلب و كاكنج بپزند و خيارشنبر و شيرخشت آميخته حقنه كنند نافع است و هرگاه چنـد روز بگـذرد فلـوس                        عنب

هـاي   هاي چقنـدر و آب شـاخ       حقنه به آب شاخ   خيارشنبر به آب طبيخ انجير و بنفشه حل كرده به كار برند و گاهي               

كنند و هرگـاه طبـع        خطمي و سبوس گندم و عناب و سپستان و انجير سفيد و بورق و روغن كنجد و شكر سرخ مي                   

بگشايد و بنادق برآيد اعادة حقنه كنند تا آن كه منقطع گردد و با حقنه چيزي برنيايد و اگر محتاج به شياف باشند                       

و در آن يك دانگ سقمونيا داخل كرده شياف سازند و معجون خيارشنبر نـافع بـود و در ابتـدا     بگيرند بنفشة خشك    

ضماد رادع و مبرد از آرد جو و ماميثا و حضض و صندل به گالب كنند و يا از گل سرخ پنج درم صندل فوفل هريك                          

ز زمان تزيد بگذرد ملينـات محللـه        الجمله حرارت تسكين يابد و ا       دو درم آرد جو بيست درم نمايند و بعد از آنكه في           

چون مغز خيارشنبر و روغن بنفشه و موم به كاربرند و نطول به آب گرم سازند و گـاهي ايـن ورم بـر سـبيل نـدرت                            

بلغمي باشد و در آن آشاميدن ماءاالصول و احتقان به حقنه نرم كه از بابونه و اكليل و حلبه و تخم كتان و آب كلـم                          

ند بود و گويند كه در قولنج كائن از ورم بلغمي فصد در هالكت مريض تعجيل كنـد مگـر                    مرتب ساخته باشند سودم   

  آن كه خون غالب و حرارت بسيار باشد و آنچه از ورم صلب باشد عالج اورام سوداوي كنند

  عالج قولنج التوائي و فتقي

تدال و استوا بمالند و همچنـين پـشت و          اگر التوايي بود مريض را باالي بستر نرم بخوابانند و شكم او را به نرمي و اع                

گاه او به ماليمت مالند و هردو ساق او محكم بندند و دست و پاي آن برداشته نيكو جنبانند تا روده اوجنبد وبه                         تهي
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جاي خود بازآيد و درد ساكن شود پس حريره يا شورباي چرب بخورانند و اگر درد به دستور باشد هـيچ نخوراننـد و                    

الثعلب پنج درم به شكر سفيد ده درم بنوشانند و غذا نخودآب به روغن بادام بـسياردهند و اگـر روده                      يا مطبوخ عنب  

به جاي خود رجوع نكند از ده درم تا بيست درم سيماب زنده همچنان يا مغسول به حلق فروبرنـد و چنـد قـدم راه                          

انند تا سيماب به زير فرودآيـد و وضـع روده           روند و شكم و تهي گاه و پشت را از اعلي يا سفل ايستاده بمالند و بجنب                

مستوي سازد و بعد از آن شورباي چرب دهند و چند روز غذا بر همين منحصر دارند و بر اشـياي آشـاميدني چـرب                         

اقتصار ورزند و يك دو روز پيشتر از شرب سيماب نيز همين شوربا غذا سازند و يا حريره چرب دهند پـس شـورباي                        

شيده متصل آن سيماب بدهند و اگر سيماب بيرون نيايد و درشكم بماند و ثقل و درد زيـاده                   مرغ مرغن يك پياله نو    

شود بيمار را ساعتي سرنگون گردانند تا سيماب از حلق بيرون افتد و يا به هر طرف بخوابانند و اندكي حركت دهند                      

 بيـدانجير صـاليه نماينـد       و برفق مشي نمايد تا خارج گردد و طريق غسل سيماب اين است كـه همـراه آب درخـت                   

الثعلب در سيماب اندازند و باز نيكو بسايند پس آن آب را نيـز                هرگاه آن آب سياه شود دور نمايند و آب درخت عنب          

دوركرده سيماب به كار برند و اگر در آب هليله بليله آمله كه يك شبانه روز خيسانيده باشند سـيماب را بـسايند تـا     

جايز است و اگر فتقي باشد بيمار بر پشت بخسپد و دست بر موضع فتق نهـد و بـزور                    آن كه سيماب صاف گردد هم       

بازگرداند و اگر باز نشود دو كس دست و پاي او بگيرند و بردارند تا پشت او خـم شـود و شـكم در قعـر افتـد و او را                                

دنـد و برهمـان شـكل       برين شكل بجنبانند و جاي فتق از دست فشارند تا روده به جاي خود بازرود پس محكـم ببن                  

بخوابانند و بدانند كه هرگاه روده صاحب فتق خالي باشد و فرودآيد به آساني به جاي خود بازرود و اگر پر باشـد بـه                         

مشكل بازرود و دراين صورت صواب آن است كه اول شياف نيز بنهند تا روده تهي گـردد و ريـاح خـارج شـود پـس                           

پس شياف نهند روده زودتر تهي گردد و به آساني به جاي خود باز شـود و                 تدبير مذكور گردد و اگر اول قي فرمايند         

اگر همه تن ممتلي باشد اول قي كنانيده پس شياف نهند و اگر با اين همه تدابير باز نرود بيمار را در حمـام برنـد و                           

ضع فتق فشارند تـا     آب گرم بسيار برآن ريزند پس دست و پاي گرفته به دستور سابق بردارند و بجنبانند دست برمو                 

باز رود پس محكم بندند و اگر بر بستري بخوابانند كه بالش او بلند بود و يك بالش زيرسـرين او نهنـد تـا پـشت او                            
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همچنان دو تو باشد و برآن شكل صبركنند پس به درد روده به جايش اگر هنـوز درد قـولنج و اعـراض او بـه حـال                            

رد خاصه عالج قولنج ريحي و ثفلي چنان كه مذكور شد و بـاقي عـالج                خويش باشد تدبير قولنج و اعراض آن بايد ك        

فتق در جايگاهش مذكورگردد و بعد به جاآوردن روده به حيل مذكوره بـه تـدبيرش پردازنـد و تـضميدادويه قابـضه                 

  .برمحل فتق و بستن آن موضع به نهجي كه روده را از جاي او رفتن ندهد ضروري است 

  عالج قولنج صفراوي

نويسد واجب است كه در حقيقت اين نوع را از باب مغص شماركرده شود بهر آن كه اكثر صـفرا بـه                        الرييس مي  شيخ

كند ليكن ما بر عادتي كه در آن جاري شده جزم نمـوده در                كيفيت خود به غير احداث سده به نفسه درد حادث مي          

كننـد و     عالج اين بعض اطبا غلطـي عظـيم مـي         قولنج بيان كرديم زيرا كه از جمله اوجاع اين روده است و گاهي در               

گردد و سهل تر در ميناب آن است كه خلـط منـصب در                نمايند و مريض هالك مي      ملطفات و مسخنات استعمال مي    

فضاي روده غير متشرب درآن باشد پس در عالج او تعديل مزاج اخالط و استعمال اغذيه بارد رطب كفايت كند مثل                   

ثل آب انارين و به مثل ترنجبين و شيرخشت و به مثل اندك سـقمونيا بـه جـالب و بـه                      آلو بخارا مع مشمش و به م      

المـاء قبـل      مثل بنفشه و شربت او قرص او و رب او و گاهي در آن تناول شيره قرطم مع تناول انجير يا تنـاول زيـت                        

 اسـتعمال حقنـه هـا از        طعام يا تناول چغندر مطبوخ به زيت و مري نكايت او را كفايت كند و گاهي حاجت داعي به                  

آب لبالب مع بورق و بنفشه و آبكامه و روغن بنفشه يا به ماءالشعير به روغـن بنفـشه و بـورق باشـد و امـا در خلـط                  

متشرب احتياج به مثل ايارج فيقرا بود كه آن نافع ترين ادويه براي خلـط متـشرب اسـت و يـا سـقمونيا مـع حـب                            

ند خارخسك سي درم برگ چغندر يك قبضه بنفـشه هفـت درم حلبـه               صبردهند و از حقنه ها اين حقنه است بگير        

قرطم بيخ باديان تخم خربزه كوفته هرواحد پنج درم سپستان سي عدد ترنجبين سي درم خيارشنبر ده درم همه را                    

به دستور حقنه ها بپزند و صاف كرده برآن مـري دوازده درم شكرسـرخ دوازده درم صـبريك مثقـال بـورق مثقـال                         

استعمال كنند و گاهي در اين باب خوردن سرگين گـرگ يـا ادخـال آن در حقنـه هـا نيـز موافـق بـود و                            كرده    حل

مخدرات در اين جا موافق تر است بهرآن كه با وجود تسكين وجع گاهي حدت مـاده فاعـل وجـع را سـاكن كنـد و                           
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 امعا باشد بايد كه چيزي از       اصالح آن نمايد صاحب كامل و جامع گويند كه هرگاه قولنج از خلط حاد لذاع منصب به                

ادويه حاره كه مذكور شد استعمال نكنند و آب لبالب دو ثلث رطل كه در آن بيست درم فلـوس خيارشـنبر ماليـده                        

الثعلـب و آب كـاكنج و آب          يك درم تربد و يك درم روغن بادام شيرين داخل كرده باشند بنوشـانند و يـا آب عنـب                   

اوقيه فلوس خيارشنبر ماليده باشند بدهند و يا آبي كه اندرآن انجير و عنـاب و    خبازي هرواحد دو اوقيه كه درآن دو        

سپستان و پرسياوشان و تخم خطمي و خبازي هرواحد ربع رطل در سه رطل آب بجوشانند تا يـك رطـل بمانـد دو                        

گـرم بنوشـند و     ثلث رطل از آن گرفته فلوس خيارشنبر پانزده درم ماليده يك مثقال روغن بادام شرين انداخته نيم                  

صاحب او را آب گرم به روغن بادام شيرين جرعه جرعه به مرات نوشانند و شورباي ماكيان فربـه بـه انـدك مغزنـان                         

سميد و روغن بادام بياشامند و يا شورباي پايچه حمالن به روغن بادام شيرين بنوشانند و اگر لعاب اسپغول يا لعـاب                      

 بنفشه يا لعوق خيارشنبر و روغن بادام شيرين و روغن تخم كدو به يـك                به دانه از مجموع ثلث رطل به اندك شربت        

درم تربد سفيد و نيم دانگ سقمونيا دهند بدان انتفاع يابند و اين حقنه كنند عناب بيست عدد سپستان سـي دانـه                       

د مقشركوفته بيست درم سبوس گندم خطمي هردو درصره بسته هرواحد سه درم بنفـشه ريحـاني و نيلـوفر هرواحـ                    

چهاردرم برگ خبازي و چغندر هرواحد يك كف همه را در پنج رطل آب بپزند تا به يك رطل آيد صاف كرده فلوس                       

خيارشنبر ده درم شكر سرخ پنج درم روغن بنفشه دو اوقيه مري يك نيم اوقيه داخل كرده نيم گرم حقنـه كننـد و                        

نند كه درآن عناب و سپستان و بيخ خطمي چهار اگر در اين جا لذع و حدت حرارت قوي باشد حقنه به ماءالشعير ك         

اوقيه پخته و آب هندوانه و آب خبازي و آب خيار و آب كدو و لعاب اسپغول هرواحد پانزده درم روغن بنفـشه تخـم                         

كدو روغن نيلوفر همه يا هرچه از اين حاضر باشد بيست درم داخل كرده همه را يك جـا مخلـوط كـرده باشـند بـه                           

ا شورباهاي چرب معمول از ماكيان فربه و روغن بادام شيرين و اسفاناخ و سرمق و چغندر و لـبالب        عمل آرند و از غذ    

و خبازي و اسفيدباج به روغن بادام شيرين و بيضه نيم برشت بدهند و انارشيرين امتصاص نمايند و شربت نيلـوفر و                      

د و درآن بنفشه و نيلـوفر و بـرگ خطمـي و             الحراره باش   شربت بنفشه و مانند آن بنوشند و در آبزن كه آب او معتدل            

خبازي و جومقشر كوفته و مانند آن جوشانيده باشند بنشينند ابوسهل گويد كه اگر اين مرض از اخالط حاره لذاعـه                     
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باشد تنقيه آن نمايند اگر محتبس در تجويف امعا بود به سقمونيا و حب صبر و اگر غائص در اغشيه امعـا باشـد بـه                          

يد كه ماءالشعير بنوشند و به اشياي مسكن حدت اخالط غذا سازند و به روغنـي كـه انـدرآن حلبـه و                       ايارج فيقرا وبا  

خطمي و پيه بط تازه پخته باشند حقنه كنند و هم او گويد كه اگر با وجع تب باشد مغز خيارشـنبر در آب كاسـني                          

زند و به حقنه لينـه حقنـه كننـد سـعيد            مروق بنوشانند و يا شربت بنفشه بدهند و به اسفاناخ به روغن بادام غذا سا              

گويد كه عالج قولنج حادث از خلط حار اين است كه اگر بدن خون ممتلي باشد فصد با سـليق كننـد و بعـد فـصد                           

اسهال به طبيخ هليله و آلوبخارا و تمرهندي و خيارشنبر نمايند و برشكم پارچه به گالب تركرده نهنـد و بـه حقنـه                        

تهاب شديد باشد ماءالشعير به شربت بنفـشه و لعابـات بـارد بنوشـند و امـر بـه امتـصاص                      نرم حقنه كنند پس اگر ال     

انارشيرين كنند و بعد آن سكنجبين بنوشانند و آب تمرهندي به شربت نيلوفر دهند و چون تـسكين يابـد غـذا بـه                        

مام معتدل داخل كننـد و      مزوره اسفاناخ سازند و درآخر شورباي ماكيان به مغز نان ميده و روغن بادام دهند و در ح                 

نويسند كه خوردن آلوبخارا يا مشمش سـوزن زده در   از تعب و استعمال اغذيه حار منع نمايند بعضي از متاخرين مي           

جالب تركرده بيست عدد نافع است و كذالك اسهال ماده به ادويه بارده معلومه و ماءالشعير به روغن بادام و شـربت                      

ه دانه براي تسكين مفيد بود و بهر اسهال معجون بنفشه و معجون خيارشـنبر نـافع                 بنفشه به روغن مذكور و لعاب ب      

  .باشد

  عالج قولنج سوداوي

اگر در مزاج حرارت نباشد عالج قولنج بلغمي نمايند و اگر حرارت احتراقي مانع استعمال ادويه حاره باشد آن چه در                     

ودا تنقيه كنند و استعمال ماءالجبن با سفوف الجورد         قولنج صفراوي گذشت به كاربرند و بعد نضج ماده به مسهل س           

و شربت مسهل مجرب است و بعد تنقيه براي تعديل مصطكي و الجورد هريك يك ماشه سوده در خميـره ابريـشم                      

فرمايد كه واجب است كه استفراغ سودا به مثل طبيخ افتيمونو حـب الجـورد و ماننـد آن               سرشته بخورند و شيخ مي    

ب شبرم و سكبينج دهند و اگر حاجت به حقنه ها افتد درآن بسفائج و افتيمون و اسـطوخودوس                   كنند و عقب آن ح    

داخل نمايند و در سر داروي حقنه الجورد مثل غبار سوده يا حجرارمني آميزند و گاهي در حقنه پوست بـيخ تـوت                       
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 مطبوخ در سـركه نماينـد و        شود و تضميد شكم او و تكميد به مثل شونيز و حرمل و صعتر و پودينه                 داخل كرده مي  

رازي گويد كه قولنج حق به مزاج سوداوي حادث شود بهر آن كـه طبـع او يـابس بـود و عالجـش در وقـت صـحت                 

شورباهاي چرب و اشربه شيرين و حمام غيرمعرق و ترطيب است و اما اصحاب رطوبات كثير را قولنج از نفخ حـادث                      

  .گردد و محرورين و اصحاب سودا را ازيبس ثفل 

  عالج قولنج مركب

گيالني و مؤلف جامع از طبري نقل كرده اند كه گاه قولنج از خلط غليظ و زبل و ريح غليظ تركيب يابد و آن ردي و                          

الفور هالك كند و زني را ديـدم كـه ايـن نـوع قـولنج او را                    اشد اعراض و اصعب قلق است و چون مستحكم شود في          

الك گردانيد و قدما اين نوع را به خناق معوي مسمي ساخته اند بهـر آن                الحال آن را ه     عارض شد و مهلت نداد و في      

كه صاحب او مختنق گردد و استدالل برآن به تركب عالمات انواع ثالثه مـذكوره و شـدت اعـراض از تقلـب نفـس و                   

 و عالجش تهوع و غثيان و از روغن هاي فاسد توان كرد و درد آن متمركز ثابت در قولون بود فقط و قلق عظيم باشد

اين است كه اوال ابتدا كنند به قطع غذا و اقتصار بر شورباي خروس پير كنند و گلقند مـع مـاءالبزور كـه در قـولنج                           

بلغمي مذكور شد بياشامند و گاه گاهي به آب گرم تكميد كنند و در بعض اوقات اندر آبزن نـشينند و چـون ده روز                         

د يك دو دفعه حقنه كنند پس اگر زبـل منحـل شـود و راه بگـشايد                  بگذرد به حقنه لينه كه در آن روغن بسيار باش         

حقنه را به صموغ تيز سازند و به شكر سرخ و روغن بيدانجير و بورق قوي كنند و چون خـروس ريـاح ابتـدا كنـد و                            

رطوبات و وجع كم گردد يك شربت حب منتن خورانند و يك روز راحت دهند و اگر حال تكميد را واجب كنـد بـه                         

جاورس يا به آب گرم كماد كنند و اگر چيزي از اعراض يا از درد بعد خوردن حب باقي ماند جوارش تمـري                       نمك و   

خورانند و چون اعراض رطوبت برآن ظاهر گردد به نحوي كه آن چه خارج شود اكثر آن رطوبت باشد و رياح و زبـل                        

ستعمال نمايند بعد از آن بـه حقنـه هـا كـه در              كمتر از آن بود چيزي از ايارج به ماءاالصول بدهند و آبزن و تمريخ ا              

قولنج بلغمي مذكور شد حقنه كنند و چون امعا پاك گردد و عالمتش آن اسـت كـه آن چـه از حقنـه برآيـد بـدان                            

چيزي مخلوط نباشد در اين هنگام يك دو دفعه به زيت و آب گرم حقنه كنند بعده ماءاالصول بـه ايـارج بنوشـانند                        
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 شحم حنظل و قنطوريون افزايند و صموغ به مقدار واجب و اليق قوت مريض باشـند و اگـر                    بعده در آن حقنه اندك    

الملـك بابونـه      در اين جا لطخه لزجه باشد مثل اين حقنه آن را قلع كنـد بگيرنـد قنطوريـون و كمـافيطوس اكليـل                      

اوشير و سـكبينج    هرواحد كف كبير سبوس گندم خطمي هرواحد دو كف هر دو در پارچه صره بسته بعده بگيرند ج                 

هرواحد يك نيم درم و در آب گرم حل كرده در حقنه بعدطبخ و تصفيه آن اضافه كنند و برآن اندك روغن بيدانجير                   

و روغن سداب و روغن كلكالنج انداخته حقنه كنند و بايد كه حقنه مائل به برد باشد كه حقنه حار آن را ضرر كند و  

نه كنند و اگر اين اثر نكند اين حب بخوراننـد سـكبينج يـك درم جاوشـير                  المقدور مريض را امر بر امساك حق        حتي

سقمونيا هرواحد دو ثلث درم ايارج فيقرا يك نيم درم جند بيدستر دو دانگ صموغ را در آب گندنا حل كنند و باقي                       

ن آب گـرم كـه   ادويه آميخته مثل فلفل حب ها سازند و در سايه خشك كرده دو درم از آن برنهار بخورند و بـاالي آ        

افزايند و بعد خروج از آن        اندك روغن بنفشه برآن چكانيده باشند بنوشند و بعضي اطبا در اين حب شحم حنظل مي               

شورباي قنابر و شفانين معمول به اصول كراث بخورانند و عمل او اين است كه بگيرنـد شـفانين و قنـابر و در هـاون                          

 يا زيت آن را بپزند تا لحم مهرا گردد و پس ماليده صـاف نمـوده مغـز                   بكوبند بعده آب گندنا برآورده با روغن كنجد       

نان سميد در آن ثريد كرده با قاشق بخورند و اگر مزاج متحمل باشد اندك شراب بنوشند و اين وقتي است كه زوال                       

ر اين صـورت    مرض معلوم كنند و الم فقط باقي بود و بسيار باشد كه عقب اين نوع حالت شبيه به يرقان پديد آيد د                     

بايد كه تضميد طحال و كبد نمايند و ماءالشعير بنوشانند و اگر راي واجب كند و امري از ضعف قـوت و غيـره مـانع                          

نباشد فصد با سليق كنند و از امر معالجه جگر و طحال غافل نباشند بهر آن كه در اهمال امر آن ها خـوف استـسقا                          

  .است

  عالج قولنج وبايي

ند كه آن چه از تعفن هوا حادث شود عالمتش آن است كه به اكثر مردم عارض گـردد و بـا                      نويس  بعض متاخرين مي  

كثرت عطش و التهاب و خفقان بود و آمدن بوي بد از دهان و شدت درد و ديگر آثار و با ظاهر باشد و در يك ساعت            

بدهند يا شيرگاو و نيم آثار      رساند پس شورباي چوزه مرغ مرغن ممزوج به آب كامه و سركه بالمناصفه                به هالكت مي  
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با دو وقيه روغن بادام بنوشانند و ايضا نقوع آلو با شيرخشت و همچنين خيارشنبر هفت توله در شيرگاو نـيم آثـار و                        

 و بعد از گشادن طبع بـه تـدبير وبـا پردازنـد مـع رعايـت              گالي نهند ايضا روغن بنفشه بادام دو اوقيه در هفت اوقيه          

ج حسب حاجت از قولنج صفراوي اخذكنند و شياف عنصل كه در قولنج ريحي مذكور شد نيز                 قولنج و ايضا باقي عال    

  .قولنج وبايي كهنه را مفيد بود 

  عالج قولنج عرضي

اگر از ورم جگر يا طحال يا حجاب يا گرده يا مثانه يا رحم يا سنگ گـرده عـارض شـود هرچـه در بحـث هريـك از                              

  .امراض مذكوره مسطور است به كاربرند 

  ايالوس

و آن نفط سرياني است به قول بقراط تفسير او المستعاذباهللا منه است يعني پناه خواسته شده به خدا از اين مرض و                       

آن دردي است شديد كه در امعاي دقاق عارض شود و او مرض حاد بسيار ردي است و از هر سبب كه باشد در اكثر                         

 براز قي كند و مع ذالك اگر بوي بد بـو باشـد بـه سـرعت                  امر مهلك بود به سبب شدت وجع السيما چون صاحب او          

تمام قتل كند و آن به قول اكثر قسمي از قولنج است ليكن در امعـاي دقـاق يعنـي رودهـاي عليـا افتـد و بـه قـول          

جالينوس ترجمه ايالوس به عربي رب ارحم است يعني اي پروردگار رحمت كن و اين علت را بـدين نـام از بهـر آن                         

 كه از وي خالص كمتر بود از بهر آن كه مزاج معده و كبد فاسد شود و ادويه خوردني قبـول نكنـد و اثـر                           خوانده اند 

شياف و حقنه به جاي مرض نرسد و جالينوس گويد من جماعتي را ديدم كه به اين مرض مبتال شدند و يـك كـس             

لنج و گاهي قولنج منتقل به اين علـت         از ايشان خالص نيافت و اين مرض گاه بر سبيل ابتدا افتد سببي از اسباب قو               

گردد بالجمله اسباب اين مرض يا سوءمزاج گرم خشك و يا سوءمزاج سرد خشك مادي يـا غيرمـادي بـود و يـا ورم                         

ء خلـع روده و فتـق       التـوا انواع دقاق باشد كه منفذ ثفل را تنگ كند و يا ريح بود كه در طبقات روده بنـدگردد و يـا                       

كت ناهموار كه راه ثفل و ريح مسدود گردد و يا سده باشد كه از بـراز خـشك يـا خلـط                       صفاق شكم بود به سبب حر     
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 در اين امعا افتد و بسيار باشد كه اندكي صفرا بدين امعا فرود آيـد و ثفـل را خـشك كنـد و دفـع                           مرتبكغليظ لزج   

ن ادويه نـاموافق كـه بـه        نتواند كرد و سبب اين علت گردد و از طعام هاي خشك و قابض بسيار افتد و اكثر از خورد                   

غايت گرم يا سرد يا قوت سميه باشد اين مرض متولد شود وگاهي اين مرض از عدم غذا يا از تناول سم قتال افتد و                         

نويسد كه ايالوس مثل قولنج است چون در امعاي دقاق افتد و آن عارض شود از جميـع اسـبابي كـه از آن                          شيخ مي 

ب و اعراض و عالجات اين به سوي تفصيل مذكوره در باب قولنج رجوع كنند و                قولنج حادث گردد و بايد كه در اسبا       

گاهي به سبب شرب اقسام سموم محدث ايالوس عارض شود و گاهي به سبب شدت قوت ماسكه روده عارض گردد                    

اج كه برچيزي كه در آن باشد مشتمل شود و آن را حبس كند و فرق از قولنج در احكام آن اين است كه اين سوءمز                        

ساذج بيشتر از آن افتد كه قولنج از وي عارض شود و اكثر اين از سوءمزاج بارد بود و خصوصا چون اتفـاق افتـد كـه                           

معده بسيار حار بود و روده ملتوي گردد و ريح و بلغم مسدود شود و گاهي سبب او شرب آب سرد بر غيروجه او بود                         

او به تمريق طبقات باشد بلكه جميع مضرت او از آن بـود و ايـن   و ايالم ايالوس ريحي به احداث سده بيشتر از ايالم          

نجالف آن است كه در قولنج باشد و قسم ورمي در اين بيشتر بود از آن چه در قولنج باشد و آن بسيار ردي اسـت و                           

 كند  ايالوس ثفلي خيلي شديدالوجع و بسيار باشد كه قولنج به ايالوس منتقل گردد و اكثر ايالوس روز هفتم هالك                  

و متعدي بود از بعض ايشان به بعض ديگر در هواي وبايي منتقل شود و از شهري به شـهر ديگـر بـر سـبيل انتقـال                            

امراض و افده و بقراط گويد كه چون از قولنج مستعاذمنه يعني ايالوس قي و فواق و اختالط عقـل و تـشنج حـادث                         

به مشاركت دماغ عارض شود و هم او گويد كه چـون            شود اين همه دليل ردي بود و اين اعراض به مشاركت معده و              

از تقطير بول ايالوس حادث گردد صاحب او روز هفتم بميرد مگر آن كه تب پيدا شود و بـه آن عـرق بـسيار جـاري                         

گردد و جالينوس سبب اين نشناخته و ايالوس بلغمي و ريحي نيز از تب انتفاع يابد و چون تواتر في خبيث و كزاز و                        

د كند بكشد و جودت قاروره در اين علت داللت بسيار بر خير ندارد فكيف رداءت آن و ردي تـر ايـالوس                       فواق اشتدا 

آن است كه براز در قي برآيد و آن را منتن نامند پس آن كه در آن عرق بدبو مثل بوي براز باشد پس آن كـه در آن                             

در آن منتن بود و تشخيص ايالوس به اين         نفس بدبو بود پس آن كه در آن آروغ بدبو باشد سپس آن كه ريح اسفل                 
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عالمات مخصوصه او بايد كرد كه درد شديد باالي ناف بود و چيزي از مبرز بيرون نيايد و به حقنه انتفاع بسيار نيابد                       

و گاهي براز به سوي باال مندفع شود و براز و كرم قي كند و دهن و آروغ او بدبو گردد و بلكه گاهي از جميع بدن او                            

بد آيد و چون اين دالئل ظاهر شود در بودن ايالوس شك نماند و احتبـاس خـروج چيـزي از اسـفل الزم ايـن                          بوي  

مرض است و اما عظم حل قي به براز الزم نيست بلكه هنگام خط اين عظم پذيرد ليكن حركت قي و تهـوع در ايـن                          

وي معده بود و همچنين اعراض كرب و غم         بيشتر بود از آن چه در قولنج باشد بهر آن كه اين در روده قريب تر به س                 

و خفقان و غشي و سهر و سردي دست و پا و ضعف نبض و سقوط قوت در ايـالوس اكثـر از قـولنج بـود و ثفـل در                               

بلغمي اين شديدتر بود از آن چه در قولنج باشد و گاهي دراين تهيج چـشم بيـشتر از قـولنج ظـاهر شـود و قـاروره                            

عالمات مرض مشخص گردد تشخيص اقسام او به همان طريق نمايند كـه در بحـث                فستقي باشد پس هرگاه به اين       

قولنج مسطور شد و ايضا اگر در ابتداي عروض او قبل از اشتداد و عظم وجع مؤدي به ضعف و استرخا و خفقـان بـه                          

 غير سبب ظاهر ديگر گردد سببش شرب سم باشد و اگر شدت صالبت براز و سـرعت قـي بـراز و عـدم تـب و عـدم                            

سقوط قوت به شدت بود سببش شدت قوت ماسكه امعا باشد عالج در سبب اين علـت نگـاه كننـد و قـصد دفـع او                           

نمايند و چون اسباب قولنج و اين مرض واحد است به حسب سبب عالجش به عالج اقـسام قـولنج سـدي و غيـرآن                    

مچنـين از سـقمونيا و مقـل        كنند و در بلغمي و ريحي شراب صرف گرم كرده اندك اندك نوشـيدن مفيـد بـود و ه                   

هرواحد يك مثقال صبر دو مثقال حبوب مثل نخود بسته هفت عدد خوردن نافع است و اين قرص ايالوس نيز سـود     

دهد و قي را نافع بود تخم كرفس انيسون دارچيني هريك شـش جـزو مـصطكي چهـارجزو فلفـل و مـر و افيـون و                            

 مثقال و در نسخه ديگر وزن تخم كرفس وانيسون هريـك            جندبيدستر هريك دو درم به آب قرص سازند شربتي يك         

هفت نيم جزو است و افسنتين پنج جزو سليخه ده جزو عوض دارچيني و مصطكي است و وزن فلفل و مر و افيون و        

جند هريك يك جزو پاو باالمرقوم و در التوايي راست نـشانيده روده را بـه دسـت بمالنـد و شـراب ريحـاني بـه آب                            

آب بارتنگ و آب خيارشنبر بنوشانند و حقنه لينه به عمل آرند و به اسفيدباجات نرم و حريره معمـول                    الثعلب و     عنب

از فانيذ و روغن كنجد غذا سازند و شياف به طول ده انگشت ساخته برسرش زهره گاو طالكرده يكـي بعـد ديگـري                        
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 همان ساعت حقنـه كننـد و اگـر بـه هـيچ              بردارند و اگر فائده نشود بنادق رصاص فروبرند به منفاخ درد بر او دميده             

تدبير قي بند نشود بايد كه شيشه حجامت و يا محجمه ناري برمعده نهاده دوايي دهند كه هضم شود و جهت تنقيه                      

ماءالجبن نوشانند و ايضا جوارش سفرجلي مسهل نه ماشه معجون ملين علوي خان سه ماشه دريك پياله دوغ گاوي                   

ريك پنج توله روغن بادام شيرين پنج درم اضافه نموده بعد وضع محاجم ناري بر معده                ترش و عرق كيوره و گالب ه      

بدهند كه دوا البته هضم خواهد شد و دو سه بار اجابت طبع خواهد شد و اگر وقت شام باز براز در قي اندازد و دواي                          

م باز دوا بـه دسـتور و هـردو        مذكور به دستور دهند و همچنين صبح و وقت دو پهر غذا شورباي خراطين دهند و شا                

وقت تا يك نيم پاس شيشه حجامت برمعده نهاده شوربا بدهند تا هضم شود و به همين تدبير در عرصه دو سه هفته 

الثعلـب و آب كـاكنج و آب          شود و به قول مسيحي اگر از ورم حار باشد ابتدا به فصد كنند بعده آب عنـب                   صحت مي 

س خيارشنبر دهند و به گل سرخ و صندل و فوفل و شياف ماميثا و آرد جـو و آس                    لبالب با روغن بادام شيرين و فلو      

ضماد كنند و اگر از ورم بارد بود بايد كه روغن بيدانجير به ماءاالصول و خيارشنبر دهند و از خارج به ضماد بابونـه و        

ليظ بلغمي باشد حب صـبر و       الملك و برگ كرنب و برگ غار و حلبه و تخم كتان تضميد كنند و اگر از خلط غ                    اكليل

مصطكي و حب سكبينج دهند بعد از آن روغن بيدانجير به ايارج يا روغن كلكالنج به ماءاالصول بدهند و اگر از بـراز                       

الملـك و كرنـب و شـبت          صلب باشد اوال حقنه لين به عمل آرند و بعده حقنه حادتر از آن در طبيخ بابونـه و اكليـل                    

 از غذا به سبب شدت تهوع قرارنگيرد زيره سياه سماق به شراب ريحاني يا شربت انار                 نشانند پس اگر در معده چيزي     

تـر اسـت و       منعنع دهند اقوال حذاق ابن سينا گويد كه عالج ايالوس قريب از عالج قولنج است مگر آن كه اين قوي                   

وا از فوق نوشند و منع از خـروج         تر و ايضا از حقنه ها نيز در اين چاره نباشد بهر آن كه چون د                 مشروبات در اين نافع   

گردد پس حقنه از سفل معين نيك بر مشروب شود و برابر است كه تقديم حقنه بر مشروب كنند يـا تـاخير آن بـه                          

حسب حاجت پس هركدام را از اين هر دو كه مقدم كنند واجب است كه موخر را ضعيف تر گردانند و بـساست كـه                         

هر وصول اين آب به سوي آن به سبب قرب موضع و تحليـل چيـزي كـه در    درد اين را تجرع آب گرم تسكين دهد ب  

آن موذي است و قومي راي داده اند كه صواب آن است كه اوال تسويه امعا به وضع منفاخ درد برآن به مالئمت كنند                        
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م باشد از بعده حقنه كنند تا حقنه به موضع بعيد به سهولت رسد و فصد در ايالوس واجب تر است بهر آن كه اگر ور                    

فصد چاره نبود و اگر درد شديد باشد خوف ورم از آن بود پس استظهار بدان واجب باشد و گاهي در ايالوس واجـب                        

تر است بهرآن كه اگر ورم باشد از فصد چاره نبود و اگر درد شديد باشد خـوف ورم از آن بـود پـس اسـتظهار بـدان                        

عارض شود به سبب احتباس آن ها از دفع تا آن كه بدن بـدبو               واجب باشد و گاهي از اين تفرق اخالط ردي در بدن            

گردد و چون اخالط رديه در بدن متفرق شوند و اخراج آن ها به اسهال مشكل گردد فـصد واجـب باشـد و ماليـدن                          

دست و پا از آن جمله است كه ماده مؤلمه را از نفوذ به غور منع كند و استعمال مزلقات مائل بـه حـرارت و لعابـات                            

ر به روغن بيدانجير اكثر انواع ايالوس را نافع باشد مگر صفراوي و ورمي شديدالحراره را و كذالك مطبوخ شبت به                     حا

نمك و زيت پخته و همچنين ماليدن بدن به زيت گرم كرده و معالجه ايالوس بلغمي به مثل آن كه در قولنج بلغمي 

ب ايارج كنند واين همه به روغن بيدانجير دهند و به       از مشروبات مذكور شد و به مثل حب صبر و حب سكبينج و ح             

حقنه هاي معتدله جذب به اسفل نمايند و معالجه ريحي به مثل آن كـه در قـولنج ريحـي از مـشروبات نـافع ريـاح                           

گذشت و به حقنه ها كنند تا حقنه معين بر مشروب گردد و محاجم كثير بر اعالي شكم نهند و گـاهي احتيـاج بـه                          

داننـد    اي درد افتد و جذب ماده به سوي مراق كند و معالجه ايالوس از سوءمزاج ساذج بدان چه مي                  شرط زدن به ج   

از تبديل مزاج و از مادي ب تنقيه خلط به نوعي كه در قولنج مادي گذشت بايد كـرد و معالجـه ورمـي حـار و بـارد                        

جير در ماءاالصول يا به خيارشنبر اسـت        بدان چه در قولنج گفته شد و موافق تر براي ورمي بارد نوشيدن روغن بيدان              

و به سائر عالجات معلومه كنند و ايضا سنبل رومي سنبل هندي و شـبت و حـب الغـار و بزركتـان و حلبـه و تخـم                             

خطمي و تخم مر و هرواحد مثقال بيخ باديان بيخ كاسني بيخ كرفس هرواحد هفت مثقال انجير پنج عدد سپـستان                     

دانجير و روغن بادام تلخ بنوشند و معالجه صفراوي به مثل آن كـه در قـولنج صـفراوي    ده دانه جوشانيده به روغن بي  

بدن عالج كنند و معالجه التوايي و فتقي به مثل آن كه در باب قولنج فتقي به وضع مناسب براي عود چيزي كـه در                 

 به مزلقات چرب و شورباي      فتق مندفع شده و به بستن آن بايد كرد و ايالوس كه از شدت قوت امعا باشد معالجه آن                  

ماكيان فربه و بچه آن و حمالن سازند شورباي چرب آن ها به طور اسفيدباج و زيرباج خورند و خصوصا چـون در آن     
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الحـراره اسـتعمال نماينـد و         شبت و بيخ گندناي نبطي و روغن بادام داخل كنند وبعد از آن حقنه رطب ايـن لطيـف                  

لينه كنند بعد از آن به تدريج به حقنه قويه نمايند و عقب آن به شـرب مـسهالت          معالجه ايالوس ثفلي اوال به حقنه       

خاص ثفلي كنند تا مابقي را فرود آرد و در عالج ايالوس سمي ابتدا به تنقيه از مثل آب گرم و روغن كنجد كننـد و                          

 و فـاوزهر و ماننـد آن   گاهي در چيزي كه بنوشند احتياج قوت از تربد يا تخم تـرب افتـد و بعـد از آن تريـاق كبيـر                  

بخورند و شراب و ماءالسكر و طعام او شورباي چرب سازند و چون بر صاحبان ايالوس قي تواتر كنـد و طعـام قبـول                         

نكنند دواي مذكور در مثل اين حال از قولنج بنوشند و گاهي حبس قي و امساك طعام در شكم ايشان به دادن نان                       

يالوس كه از اغذيه عفصه و قابضه و لزجه حـادث شـود عالجـش قريـب بـه                   گردد و ا    در آب گرم مطبوخ تر كرده مي      

عالج مثل او از قولنج است مگر آن كه در آن نفع متحسيات و مشروبات ندارند مجوسي گويد كه اگـر امـر ورم حـار                          

حـل اگـر   حادث شود بايد كه معالجه آن بدان چه در قولنج حادث از ورم حار مذكور شد نمايند از فصد با سليق و اك            

قوت و سن و مزاج مساعدت كند و از نوشانيدن ادويه و اشربه و تضميد به اضمده و غيرآن كه در آن جا مسطور شد                         

و بايد كه از فصد در اصحاب قولنج حذركنند و فصد ننمايند مگر بعد از آن كه بدانند كه مرض از ورم حـار اسـت و                           

ي كسي كه مرض او از غير ورم حـار باشـد قاتـل اسـت و اگـر                   اين به معرفت صحيح معلوم كنند بهر آن كه فصد برا          

ايالوس به سبب تشبث خلط غليظ بلغمي به امعاي دقاق باشد ادويه مشروبه مـذكوره در بـاب قـولنج بلغمـي مثـل                        

ماءاالصول به ايارج مخمر به عسل و سنجرينيا روغن بيدانجير و قرص معروف بشوارس به آب مطبوخ انيسون و تخم                    

ديان دهند پس اگر درد اشتداد كند فلونياي رومـي دهنـد و معجـون معـروف بارسـطن و ثبـادريطوس و          كرفس و با  

ترياق فاروق نيز در اين باب نافع است و ايارجات كبار و مانند آن مفيد و بايد كه از فلونيا حذركنند و به مقداري كه                         

آن كه انجام آن بـد اسـت خـذر پيـدا كنـد و               تسكين وجع كند بايد داد و چون درد ساكن شود اعاده آن نكنند بهر               

حرارت غريزي را ضعيف نمايد و بقراط درابيذيميا ذكر كرده بايد كه صاحب اين مرض را اگر از خلـط بلغمـي باشـد                        

شراب صرف اندك اندك بدهند تا آن كه خواب آيد يا درد در پاهـاي او پيـدا شـود و بـدين اراده تـسخين خلـط و                             

ت امعا نموده و اگر مرض به سبب براز محتقن در امعاي دقاق باشـد دواي آن شـرب ادويـه                     تلطيف و انضاج او و تقوي     
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مسهله و معجونات و حبوب نافعه آن است چنان چه در قولنج گذشت و حقنه هاي قوي به عمل آرند و هرگـاه ايـن                         

ستعمال قي و تريـاق و      مرض به سبب دواي قتال باشد بايد كه معالجه صاحب او به دوايي كه مضاد آن سم باشد به ا                   

مثروديطوس و مانند آن كه در باب عالج سموم بيايد بايـد كـرد و آن چـه حـدوث او از ابطـاي غـذا باشـد دواي او                              

نوشيدن شورباي چرب است معمول از لحم حمل فربه كه در آن مغز نان ميده ثريد كرده باشند و بايد كه اين اندك                       

 بادام و بنفشه بدهند و آن چه از فتق حـادث شـود مـداواي درد امعـا بـه                     اندك به دفعات دهند و ايضا لعابات روغن       

سوي موضع او است به غمز دست و بستن او مع اضمده نافعه آن و سزاوار است صاحب اين علت و مـرض قـولنج را                          

يابد بلكـه   كه چون از آن صحت و صالح يابد معاودت به اغذيه مالوفه از اول مفارقت آن ها نكند تا آن كه صالح تام ن                       

تقليل غذا كند و اجتناب از اغذيه غليظه نمايد و اغتذا به شورباي چرب اسفيدباجيه يا زيرباجيه يا مطنجنه سـازند و                    

تعاهد و تناول كند فانيذ و شكر طبرزد و اگر مرض از بلغم باشد يك روز در ميان ايارج مخمر به عسل تناول كنـد و                          

 انيسون و تخم كرفس و استعمال رياضـت بـه اعتـدال و دخـول حمـام و      در بعض اوقات گلقند عسلي به آب مطبوخ     

قعود در آبزن نمايند و شكم و نواحي امعا را به روغن كه در آن زيره و تخم كرفس جوشانيده باشند يا روغن شبت يا                

 تام و اگـر     روغن حسك يا روغن بابونه بمالند و در غذا اندك اندك بيفزايند چون دانند كه از مرض پاك شده بنقاي                   

مرض از حرارت باشد تقليل غذا كنند و نان خشكار به جالب و روغن بادام شيرين و زيربـاج بـه دراج يـا بچـه مـرغ                            

خورند و براي ايشان جوزاب شورباي ماكيان فربه يا به روغن بادام و ببقله و به چغندر و روغن بادام و تعاهد آلوبخـارا   

ه ساعت و امتصاص فلوس خيارشنبر در جالب تركرده صالح بـود و در هـر                در شربت بنفشه تر كرده قبل طعام دو س        

سه روز يا يك روز در ميان فلوس خيارشنبر و گلقند در آب گرم ماليده صاف كرده بدهند تا چند روز تا آن كه امعـا                          

هفـت عـدد   پاك گردد و اگر بدانند كه بقيه از آن باقي مانده اين طبيخ بدهند بنفشه خـشك پـنج درم انجيرسـفيد               

مويزمنقي پانزده درم در دو رطل آب بجوشانند تا به ثلث رسد هرروز چهار اوقيه گرفته و درآن پنج درم مغز فلـوس                       

خيارشنبر ماليده روغن بادام چكانيده بنوشند سيد اسمعيل و يوسف گويند كه اگر عالمات ورم گـرم ظـاهر شـود و                      

 قوت بيمار قوي بود و عالمات دموي ظاهرتر بود اول رگ بـا              عالج آماس دموي و صفراوي يكي باشد مگر آن كه اگر          
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الملك كوفته بيخته با روغـن بنفـشه و    الثعلب و خطمي و آرد جو و بابونه و اكليل   سليق زنند پس ضماد از برگ عنب      

 فلـوس   ....الثعلـب و آب كاسـني مـروق هريـك دو اوقيـه كـه درآن        سرشته بايد كرد و شربت از آب عنـب  مميپخته

شنبر ماليده و روغن بادام و شكر هريك ده درم آميخته باشند بنوشند و يا آب كاكنج و آب لبالب مروق صـاف                       خيار

الملـك و خطمـي و        كرده و روغن بادام و شكر و مغز فلوس داخل كرده بنوشـند و يـا بنفـشه و خارخـسك و اكليـل                       

و آب لـبالب يـا آب   ... خيارشـنبر دو وقيـه آب     السوس و بابونه همه را جوشانيده صاف نموده چهار وقيه از آن با                اصل

الثعلب و ده درم فلوس خيارشنبر ماليده و ده درم روغن بنفشه و ده درم شكر انداخته بدهند و غـذا اسـفاناخ و                          عنب

برگ چغندر و مانند آن به روغن بادام و شكر سازند و به جاي آب جالب دهند و معالجه صابح ورم بارد به نوشـيدن                         

الملك و بـرگ كرنـب و حلبـه و تخـم               و اكليل  بابونهجير به ماءاالصول وخيارشنبر كنند و از خارج ضماد          روغن بيدان 

كتان نمايند و اگر از خلط بلغمي غليظ باشد حب سكبينج يا حب صبر يا منتن دهند و شياف ها و حقنه ها كـه در                          

 نه در پهلوي آن بايد تا دوا به امعـاي عليـا             قولنج بلغمي گذشت به كار برند و قصبه محقنه درازتر و سوراخ در سرآن             

برسد و پيوسته ماءاالصول با روغن بيدانجير و ايارج فيقرا دهند و اگر قي بسيار گردد و هيچ در معـده نايـستد زيـره                       

سياه و سماق ساييده به شربت پودينه بدهند و ادويه كه در عالج قي و بيـضه گفتـه شـده بـه كاربرنـد و عـالج ورم           

ريب اين است و اين معجون قي بازدارد و قولنج را بگشايد و در اين علـت موافـق بـود و مـصطكي قرنفـل                          سوداوي ق 

زنجبيل فلفل دارفلفل جوزبوا مساوي كوفته بيخته اين جمله ده درم سقمونيا ده درم همه را به جالبي كه از شكر و                      

رم و اگر مرض از سوءمزاج گرم و خشك بـوده  آب بهي شيرين كرده باشند بسرشند شربتي از درم تا مثقال و تا دو د             

باشد يا فرودآمدن صفرا به روده و خشك كردن ثفل باشد اول حقنه نرم بايد كرد از بنفشه و خطمي و بابونه و تخـم                         

كتان و سپستان و كشك جو و سبوس گندم با روغن كنجد بسيار يا روغن بنفشه و فانيـذ و انـدكي نمـك هنـدي و             

الملـك و كرنـب و شـبت و بنفـشه و سـبوس و بـيخ خطمـي و                      انند كـه در آن بابونـه و اكليـل         بيمار را در آبزن نـش     

السوس جوشانيده باشند و از روغن بنفشه يا روغن بابونه و موم مصفي موم روغن ساخته برشكم او مالند و بعـد                        اصل

ـ      از آن حقنه هاي قوي كننـد و خيارشـنبر و عنـاب و مـويزمنقي و سپـستان و اصـل                      يخ خطمـي در آب    الـسوس و ب
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جوشانيده صاف نموده چهاردرم روغن بادام و دو درم روغن بيدانجير و يك درم ايارج فيقرا تركيـب كـرده بدهنـد و                       

گاه گاهي شياف نهند تا طبيعت را نرم كند و ماده را فرو كشد و طعام زيرباج دهند و اسفاناخ به روغن بادام پخته يا                         

ب خـام دهنـد و اگـر مـويز و عنـاب و سپـستان جوشـانيده صـاف نمـوده                      به روغن كنجد سفيد و به جاي آب جـال         

شكرداخل كرده سرد كرده بدهند روا باشد و عالج قولنج ثفلي بايد كرد و اگر سبب مرض خوردن ادويه ناموافق بـود                      

ج ايـن در    آب گرم با روغن كنجد آميخته با شيرخر بايد داد تا دوا به قي برآيد بعد تدبير تليين شكم بايدكرد و عـال                      

عالج سموم مذكورگردد و اگر سبب علت برهم پيچيده شدن روده باشد عالج او در قولنج التـوايي مذكورشـده ابـن                       

الياس گفته كه اگر مريض را طاقت تحمل درد نباشد اوال فلونياي رومي دهند تا حس را خدر كند و مهلـت دهـد و                         

ر ماده قولنج نيفزايد و شهرياران و فالفلي و سفرجلي مـسهل            بايد كه در عالج صواب حقيقي تهاون نكنند تا فلونيا د          

يا جوارش تمري هرچه از اين ها حاضر باشد پنج مثقال يا هفت مثقـال بدهنـد يـا بگيرنـد سـناي مكـي پـنج درم                            

بادرنجبويه باديان انيسون هرواحد سه درم شكر سرخ ده درم جوشانيده صاف نموده معجون خيارشنبر هفت مثقـال                  

 كرده صبح بنوشند و تا آخر روز صبركنند حتي كه طبيعت انحالل تام يابـد و اگـر منحـل نگـردد و ايـن      در آن حل  

حقنه به عمل آرند بابونه شبت حلبه تخم كرفس باديان هرواحـد ده درم انجيرخـشك بيـست عـدد سـكبينج مقـل                     

تـه روغـن زيـت يـا روغـن          جاوشير هرواحد دو درم در پنج رطل آب بپزند تا يك رطل بمانـد نـيم رطـل از آن گرف                    

بيدانجير يا روغن كنجد هرچه از اين باشد ده درم عسل طبرزد پانزده درم مري ده درم بورق نمك نان هرواحد درم                      

جمع كرده نيم گرم حقنه كنند و جوارش شهرياران را در اين قولنج منفعت بين است و شكم مريض و نواحي امعاي                      

ب آب كرفس هرواحد پنجاه درم زيره نانخواه تخم كـرفس هرواحـد پـنج درم                او به اين روغن بمالند بگيرند آب سدا       

همه را بپزند تا ثلث بماند روغن زيت يا روغن كنجد نيم رطل برآن انداخته به آتش مالئم بجوشـانند تـا آن كـه آب                        

ك دو روز   آن فاين گردد و روغن بماند و جوارش سفرجلي بخورند چون درد شدت كند و غثيان و قي صفرا آيد و يـ                      

از اغذيه خصوصا غليظه اجتناب كنند و در آبزن بابونه و شبت و اكليل و نمام و خارخسك و تخم بيدانجير و صعتر و                        

الثعلب نشانند و چون غذا دهند اندك از نخودآب به شـيره مغـز قـرطم و لحـم تيهـو و دراج و كبـك                            پودينه و عنب  
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ن شياف استعمال نمايند بـوره ارمنـي نمـك هنـدي شـحم حنظـل                خورانند و چون تنقيه كنند و بقيه ماده بماند اي         

هرواحد پنج درم سكبينج سه درم شحم حنظل را ساييده و باقي را گداخته بدان بسرشند و شياف ساخته بردارند و                     

اين شياف حل طبيعت نمايد ترنجبين بوره ارمني صابون هرواحد دو درم همـه را سرشـته شـياف سـازند خجنـدي                       

 بيدانجير را در قولنج شربا و حقنه خاصيتي است و اين نوع را نفع دهد و احتقان به لعابات گرم مثـل              گويد كه روغن  

لعاب تخم كتان و تخم حلبه و تخم مر و به روغن بيدانجير مفيد بود و چون غلبه ريح و سردي باقي ماند در روغـن                          

فسنتين يك درم تخـم كـرفس يـك درم سـليخه     حقنه سير و نانخواه و مقل بجوشانند و اين دوا نافع ايالوس است ا  

يك درم گلقند هفت درم جوشانيده صاف كرده بنوشند و ما اين را آزموديم و نفع او ظاهر شد و صـاحب اختيـارات                        

حاوي گفته كه حقنه به خيارشنبر براي اثفال متحجره در قولنج و ايالوس جيد است خـصوصا در آن چـه سـبب او                        

م استعمال نمايند و بهترين چيزها در اخراج اثفال صبر اسـت از مثقـال تـا دو درم حـب                     ورم حار باشد به روغن بادا     

ساخته در شربت انجير بدهند و اگر احتباس اثفال زياده داننـد صـبر را بـه انـدك سـقمونيا قـوي كننـد چـه صـبر                             

صحاب قولنج محتاج   االسهال پس اسهال آن به اختالط هر دو به سرعت گردد و ا              االسهال است و سقمونيا سريع      بطي

ترين مردم به سرعت اسهال اند و بايد كه ارباب قولنج و ايالوس را امر آبزن كنند تا آن كه آب به حد وجع رسـد تـا                            

اسافل را ارخا و توسيع نمايد و از آن قدر آب تجاوز نكند تا ارخاي احالي نگرداند كه از دفع ضعيف شود و بايـد كـه                           

سـتايد و در عـالج        تا قادر بردفع گردد و حقنه نطرون كه محمد وكريا به غايـت مـي              اعانت احالي و تقويت آن كنند       

قولنج بلغمي در قول بعضي مذكور شد بي عديل است و اگر عطش و غيره آثار قولنج صفراوي ظـاهر باشـد از خلـط                         

هال به جالب مقـوي     حار مشروب يا مورم بود پس ماءالشعير مالح دهند و حقنه به ماءالشعير و روغن بادام كنند واس                 

غمز به فتح اول و سكون ثاني به معني فشاردن و پخـش             (به سقمونيا آورند و اگر ورم در امعا از اشتداد وجع به غمز              

دست و تغير رنگ زبان مايل به سياهي و تب قوي و غيرآن دريافت گردد و از مـسهل حذركننـد كـه جلـب        ) كردن  

و اخراج خون اندك اندك به مرات كثير واجب است پس اگـر تـسكين               اخالط به سوي آن نمايد ليكن فصد با سليق          

نيابد فصد پاي از مابض يا صافن از جانب مقابل ميل الم كنند و اگر ميل وجع مساوي به هر دو جانب بـود از طـرف                           
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الحال شكم نرم شد طبري گويـد كـه           راست فصد كنند صاحب اختيارات حاوي گفته كه گاهي فصد پاي كردم و في             

الثعلـب و آب       از ورم حار باشد فصد باسليق كنند اگر مانعي نباشـد و لـزوم شـرب ماءالـشعير انـدك و آب عنـب                        اگر

كاسني و مانند آن از مطفيات نمايند واين حقنه كنند جوكوفته دو كف سبوس و خطمي هرواحد دو كـف هـردو در                       

الثعلب يا آب كاسـني يـا         ب عنب صره بسته سپستان عناب عدس مقشر گشنيز خشك هرواحد يك كف همه را در آ              

الراعي بپزند تا مهرا شود و مثل حريره گردد بعد از آن پنجاه درم تا صـد درم بـه قـدر قـوت مـريض از آن                              آب عصي 

صاف نموده در هاون اندازند و برآن پانزده درم روغن بنفشه و ده درم لعاب اسپغول انداخته و انـدك بـورق آميختـه                        

الراعـي بـرگ      الثعلب برگ عصي    ه نمايند و تضميد موضع به اين ضماد كنند برگ عنب          حل كنند تا مخلوط شود حقن     

اسپغول هرواحد باقه كبيره همه را در سركه بپزند تا نرم گردد و از آتش فرود آورده از سـركه صـاف كننـد و روغـن                           

ضماد صاحب اين نـوع     بنفشه و روغن گل برآن ريخته به دست بزنند تا مثل مرهم گردد ضماد نمايند كه گاهي اين                   

ايالوس را خالص گرداند و گاهي طبيب در اين نوع غلطي كند و به اشـياي حـاره حقنـه نمايـد و در ورم بيفزايـد و                      

مريض را هالك گرداند و اما چون ورم سوداوي باشد در آن حيله نبود و نه رجا در شفاي او است بـه سـبب صـالبت               

ه در آن اين حشايش پخته باشند آن را برموضع ورم بريزنـد و انـدرآن                ورم و قلت رجا در تحلل آن غيرآن كه آبي ك          

الملك و اذان الفار و پوست خـشخاش و گـل سـرخ و                مريض را بنشانند بگيرند شيخ ارمني و قيصوم و بابونه و اكليل           

نـد تـا    بنفشه و سبوس و اندك نمك نيم كوفته و كف كبير برگ ريحان و برگ انجره همه را در آفتابـه سربـسته بپز                       

مهرا شود و بعد از آن بگيرند و از بليله برموضع ريزند و آب زن از آن نمايند و حريره معمول از آب سبوس به روغـن                  

الملك و برگ شبت و برگ سداب و قرطم كوفته و تخم              گل يا بادام بخورانند و اين حقنه به عمل آرند بابونه و اكليل            

ر مطبوخ حقنه بپزند و به قدر حاجت صاف كرده روغن بيدانجير و حلبه و پوست خشخاش و سبوس همه را به دستو

روغن ناردين و مانند آن از ادهان داخل نموده شكر سرخ پنج استار حل كرده حقنه نمايند كه اين حقنه گاهي ايـن                       

صالبت را تحليل كند و تضميد موضع به اين ضماد كنند سرگين گاو يك جزو حـضض يـك جـزو آرد جـو خطمـي            

يك كف همه را در روغن گل بپزند و ضماد نمايند و اگر سكنجبين عنصلي هنگام عطش دهند باك نيـست                     هرواحد  
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چه از عظم عطش بر مريض خوف هالكت عاجل است و اگر وجع افراط كند بـه روغـن بيـدانجير كـه در آن انـدك                           

ي باشد بايد كه اندك ايـارج       افيون و بزرالنج جوشانيده باشند حقنه كنند كه اين تسكين وجع كند و چون ورم رطوب               

و مثروديطوس و ترياق كبير يك بار به آب گرم دهند و يك بار به روغن بنفشه يا روغن گل و ايـن حقنـه اسـتعمال                     

الملك برگ شبت برگ سداب قرطم كوفته تخم كتان تخم حلبه تخم سداب سبوس خطمـي بـه                    نمايند بابونه اكليل  

ينج و اندكي از جند بيدستر همه را بپزند تا مهرا شود و صموغ را بگدازند                مقدار واجب و اندكي جاوشير و اندك سكب       

و صاف كرده اندك روغن بيدانجير و اندكي روغن كلكالنج آميخته نيم گرم حقنه كننـد كـه گـاهي بـه ايـن طريـق                          

د بـه شـربت     منحل شود ابن هبه اهللا مي نويسد كه اگر اين علت حادث ازا يبس اثفال باشد عالجش اگر مزاج حار بو                    

بنفشه مع خيارشنبر كنند و شربت اجاص يا اجاص منقوع در جالب ممزوج به آب خورنـد و غـذا از مـزوره اسـفاناخ                        

سازند و اگر مزاج بارد بود شربت انجير دهند وايارج بخورانند و حقنه كنند و به شورباي خروس شـبت و نمـك غـذا                         

به فصد با سليق يا اكحل كنند اگر قوت مساعدت كند و اگـر              سازند و اگر اين مرض حادث از ورم حار باشد عالجش            

ورم حار نباشد فصد در هالكت مريض تعجيل كند و بعد فصد ماءالشعير به روغن بـادام بنوشـانند و سـكنجبين بـه                        

گالب دهند و آب كاسني و شيره تخم خرفه به لعاب و جالب يا به شربت بنفشه بدهند و غذا مزوره زيرباج سـازند و                         

العالم و صندل و گالب كنند و چون تب ساكن شـود و مـريض صـالح                  الثعلب و آب حي     يد موضع ورم به آب عنب     تبر

يابد به اسفيد باج چوزه مرغ غذا سازند و اگر اين علت حادث از خلط بلغمي باشد عالجش به شرب شـراب صـرف و                         

 و در آخر به قويه و غذا زيربـاج دهنـد و             كنند و به حقنه هاي لينه حقنه نمايند       شبياراسهال به حب صبر يا به حب        

مويز وانجير خورند و اگر علت حادث از ورم صلب باشد امر به جلوس در آبزن آب رياحين كنند و بـه روغـن كنجـد                          

 سـازند و  بنـو مالش شكم نمايند و در آخر و بر موضع تمدد قصد طال كنند و در حمام داخل نمايند و شورباي چرب     

عمول از شحوم و ادهان حقنه كنند و از اغذيه مؤلده خلط سـوداوي منـع كننـد و چـون ورم                      به حقنه هاي محلله م    

تخفيف يابد و ريح جاري شود فيقه بدن به مطبوخ افتيمون نمايند و اگر علت حادث از فتق باشد مريض را امركنند                      

مريض را بنشانند و شـكم او را        كه بر پشت بخوابد درد امعا به موضع او به غمز دست برآن نمايند پس اگر عود نكند                   
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به دست مسح كنند و اگر عود نكند در حمام داخل نمايند و بر موضع آب نيم گرم ساعتي نطول كنند و غمز نمايند                        

و اگر نزول او مشكل گردد امر نمايند كه دست و پاي مريض گرفته بردارند تا پشت آن خم گـردد و شـكم فـرو رود                           

غمز كنند و چون عود كند اضمده قابضه برآن گذارند و از اغذيه غليظـه منفخـه                 پس حركت مختلف دهند و بر فتق        

منع كنند و به شورباي لحوم خرفان غذا دهند و از حركت سخت و امتال بازدارند و موضع را محكم بسته دارند تـا از                         

مـراض حـاده و     عود مرض ايمن گردند حصر يعني قبض شكم و اسباب اين مثل اسباب قولنج باشـد و گـاهي تـابع ا                     

غيرآن مثل مراق و ريح البواسير و بواسير بود عالج آن چه در قولنج مذكور شد حسب سبب تدبيري خفيف بهر رفع                      

قبض از آن  برگيرند مثال آن جا كه سببش غلبه ريح باشد ادويه ملين كاسررياح استعمال كنند و آن جا كه حرارت                       

زبق به عمل آرند و ماءالجبن مفيد بود و كذا شورباي مرغ مـرغن              و يبوست امعا سبب قبض بود ادويه مبرد مرطب م         

الفور رفع قبض     دو سه روز بعده روغن بيدانجير مركب دو مثقال در نيم آثار شيرگاو و ترنجبين نه توله بدهند كه في                   

 كه تابع   خان هفت ماشه و شربت دينار چهارتوله در يك پياله ماءالجبن و آن              كند و همچنين معجون ملين علوي       مي

گـردد حـسب رعايـت        مرض ديگر باشد به ازاله آن مرض كوشند و بعض ادويه رافع قبض كه در اين جا مسطور مـي                   

نويسد كه حصر قبض شكم است زماني طويل خواه با وي درد باشد               مزاج استعمال نمايند و صاحب ترويج االرواح مي       

د شرط است و عالج او قريب از عالج قولنج است اگر تابع يا نه پس حصر عام تر از قولنج باشد چه در قولنج بودن در   

امراض حاده نباشد و اين دوا نافع اين مرض است براي كساني كه طبيعت ايشان دائم قبض باشد و تا مدت دو هفته                       

الـسوس هرواحـد يـك جـزو          استعمال اين نمايند كه استيصال قبض نمايد انجيرزرد بنفشه خشك مويز منقي اصـل             

اف نموده سه اوقيـه از آن گرفتـه پـنج درم مغزخيارشـنبر در آن ماليـده و دو درم روغـن بـادام بـرآن                           جوشانيده ص 

شود و در مصطفوي نوشته كـه    چكانيده بنوشند و گاهي در اين بسفائج و تزبد به حسب اقتضاي وقت زياده كرده مي               

الطيـب اشـنه تخـم        باسه خيربـوا سـنبل    روغن بيدانجير با ماءاالصول و روغن بادام تلخ با طبيخ سليخه دارچيني بس            

كرفس سعد نوشيدن نفع دارد و استحمام به قوت خلو شكم و طالي روغن سوسن و ناردين برشكم سوددارد بهر آن                     

مانـد    باشد و بعضي گويند كه اين علت از امراض سوداويه است مدت ها مـي                كه اين مرض از ضعف دافعه  قولون مي        
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 پس بهتر آن است كه منضجات سودا كه در آن افتيمون و بسفائج و غيره باشد بسيار                  بايد كه در معالجه ملول نشوند     

نوشانيده مسهالت دهند به كرات و مرات و اگر ضعف ظاهر شود بايد كه دو سه و يا چهار پـنج روز فاصـله داده بـاز                           

ات ماننـد خميـره     منضج به دستور نوشانيده مسهل دهند تا مقصود حاصل شود پس تعديل مـزاج نماينـد بـه مقويـ                   

خاني و يا عرق عنبر حكيم بقاخان و غذا در اثناي منضجات  خان همراه ماءاللحم علوي   مرواريد و زمرد و ابريشم علوي     

شورباي مرغ مرغن با نان خميري تنوري دهند يا قورمه و پالد وليكن يك روز قبـل از مـسهل نـان و پـالد موقـوف                           

گ با شورباي مرغ اكتفا نمايند و بروز مسهل به جـاي آب تـا بـودن عمـل                   نموده بر شله بچه مرغ و يا بركهچري مون        

مسهل عرق گاوزبان و يا بادرنجبويه نوشانند بعده آب صرف غيرپرورده بـر بـرف و شـوره دهنـد و اطريفـل شـاهتره                         

 چهارو خان در دفع اين علت از مجربات است و معجون ملين ممدوح اليه يك درم شيرو گاو نيم آثار روغن زرد          علوي

گاه باشد كـه اطفـال را بـه سـبب      نيم توله و شكر سرخ پنج توله دادن در اخراج مواد و رفع قبض مجرب است تعليم              

غلبه رطوبات كه مضعف قوت هاست ويا به سبب عدم انصباب صفرا بر امعا قبض حادث شود و عالجش اين است كه                   

يا مسكه و يا روغن زيتون به آب گرم آميخته برشكم بمالند اگر با تب نباشد زهره گاو و بخور مريم برناف طال كنند و       

و دست را وقت ماليدن آهسته از طرف معده به طرف نان كشيده باشند و از صابون يا نمك يا سرگين موش شـياف                        

سازند و يا پودينه و بيخ سوسن ساييده به عسل سرشته شياف كنند كه قوي االثر است و اگر با قبض تب باشد ايـن                         

 به عمل آرند ترنجبين شكرسرخ هريك پنج جزو خطمي صابون نمك طعام هريك ده جزو به دستور متعـارف                    شياف

شياف سازند واين حمول نيز مفيد است گل بنفشه سه درم گل خطمي دو درم برگ سـناي مكـي پـنج درم نمـك                          

سـازند و ضـماد مغـز       سنگ يك درم مغز خيارشنبر هفت درم ادويه كوفته بيخته با مغز خيارشـنبر سرشـته شـياف                   

فلوس خيارشنبر محلول در گالب برشكم مفيد بود و اگر فائده نشود به حسب حاجت و رعايت مـزاج بـه مـشروبات                       

ملينه تنقيه كنند ذكر بعض ادويه يونانيه و هنديه دافع قبض شكم نوشيدن شربت بنفشه با روغن بادام مزيل قـبض                     

 رافع قبض و دافع يبوست امعا است و انجير و مويز و مغز بـادام                است و خوردن اسپغول مسلم هر روز شش ماشه نيز         

خوردن ملين طبع است بنفشه كوفته بيخته هم وزن شكر آميخته وقت خواب شب به آب گرم خوردن تليين طبـع                     
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نمايد و همچنين سفوف باديان و اگر مصطكي رومي به قدر دو سه ماشه با هم وزن شكر آميخته همراه آب گـرم                         مي

د ملين طبع و مقوي معده است واگر اين حب غاريقون هرشب يك درم بخورند طبع را نرم كنـد غـاريقون ده                       بخورن

درم عصاره غافث ريوند چيني هريك دو درم قند سفيد پانزده درم كوفته بيخته به آب حب هـا سـازند حـب ديگـر                         

پوست هليله آمله هليله سياه هريك نه       براي رفع قبض و ريح البواسير مفيد سناي مكي سه توله تخم گندنا دو توله                

ماشه پوست هليله كابلي يك نيم توله باديان يك توله مقل دو توله ونيم همه را سـاييده بـه طـور حـب يـا سـفوف                            

استعمال نمايند دوايي كه براي قبض دائمي نافع گل بنفشه باديان هريك شش ماشه تخم قرطم كوفتـه يـك تولـه                      

همراه گلقند يا ترنجبين يا شربت دينار يا شربت بزوري معتدل و حار دو توله بدهنـد                 انجير زرد چهارعدد جوشانيده     

كه ملين طبع است ديگر سفوف گل سرخ و بنفشه هرواحد يك توله نبات سفيد دو توله از شش ماشه تـا نـه ماشـه                          

 هريـك   وقت خواب خوردن رافع قبض است سفوف ملين مقوي هاضمه و رافع قبض پوست هليله زرد سـناي مكـي                   

پنج درم زيره سياه گل سرخ پودينه خشك مصطكي هرواحد يك درم زنجبيل نيم درم كوفته بيخته خوراك دو درم                    

به آب گرم شربت ملين كه ادامت او را دافع يبوست امعا و ملين طبع است و سرفه و تب را نيز نـافع و از مخترعـات                            

 بنفشه گل سرخ هريك هفت درم اسـپغول نـه درم عنـاب              حكيم ارزاني مرحوم به دانه دو درم گاوزبان پنج درم گل          

واليتي بيست دانه سپستان بزرگ شصت دانه جوش داده صاف كرده بعده لعاب به دانه و اسـپغول آميختـه بـا يـك                        

رطل قند سفيد با ترنجبين به قوام آرند و هرصبح با روغن بادام آميخته حسب حاجت بدهنـد نـوع ديگـر كـه رافـع                    

و مسكن حرارت است گل گاوزبان گل بنفشه شاهتره هريك ده مثقال تمرهندي چهـل مثقـال                 قبض و مخرج صفرا     

زرشك چهل مثقال آلو بخارا آلوسياه هريك صد عدد همه را درد دو رطل آب بجوشانند تـا بـه نـصف رسـد ماليـده                          

ند مجموع ده   صاف نموده شيرخشت يك صد مثقال ترنجبين خراساني يك صدو پنجاه مثقال داخل كرده به قوام آر                

شربت است در هفته يك روز يك شربت بخورند معجون كه به اكثر امراض نافع و تدارك قـصور عمـل مـسهل هـم                         

سازد پوست هليله زرد پوست بليله سـناي          نمايد و درد معده و قولنج دفع مي         كند و به رفع قبض دائمي فائده مي         مي

 دو درم قرنفل يك درم كوفته بيختـه بـا سـه چنـد آن                مكي گلقند هريك پنج درم گل بنفشه تربد مجوف خراشيده         
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عسل معجون سازند و از يك توله تا سه توله به آب گرم بخورند معجون ملين نافع براي قـبض دائمـي حـار مـزاج و                           

نافع به نفع كثير گل بنفشه گل نيلوفر گل سرخ تربد موصـوف هريـك ده درم تـرنجبين سـي درم كـشمش عـسل                          

را به گالب صاف كرده با عسل قوام آرند و ادويه خشك كوفته بيخته به روغن بادام چـرب                   هريك نيم رطل ترنجبين     

ساخته و كشمش را ساييده بسرشند قدر شربت دو درم تا پنج درم و در بعـض نـسخه پوسـت هليلـه زرد ده درم و                           

عـسل و تربـد     سناي مكي بيست و پنج درم نيز داخل است و وزن ترنجبين پاو و آثار و شيرخشت سـي درم عـوض                       

معجون انجير براي دفع  رياح معده و تليين طبع و هضم طعام معمول است مغز بادام گل سـرخ سـناي مكـي مغـز                          

قرطم هريك شش توله باديان زنجبيل هريك دو توله دارچيني دانه قاقلين هريك توله انجيـر واليتـي مـويز منقـي                      

ه و انجير و مويز را شسته و دانه بيرون كرده سوده            هرواحد يك رطل اجزاي خشك كوفته بيخته مغزيات صاليه كرد         

با يك رطل نبات به قوام آرند ديگر مغز تخم قرطم يك جزو و انجير خشك ده جزو با هم صاليه كرده به قـدر جـوز                           

نويسد كه چون يك مندل يعني هفت هفتـه           بخورند كه جهت تليين طبع مشائخ نافع ديگر صاحب تكمله هندي مي           

 كنند عادت قبض را دفع كند سونف سونهي هر زنگي سناي مكي نبات هرواحد يك جزو مويز منقي                   برين دوا ادامت  

دانه كوفته معجون سازند و بيست و يك ماشه مدام بخورند حب ملين براي  پنج جزو ادويه را كوفته بيخته با مويز بي

ليلـه سـياه چهـارجزو نركچـور     رفع قبض و بلغم و رياح و سردي معده خصوص بهر اطفال شيرخواره مجرب اسـت ه            

باديان هريك دو جزو سهاگه بريان يك جزو يا نيم جزو كوفته بيخته به قدر نخود حب سازند و يكي خورانند و اگـر                        

باديان پشك موش هردو برابر ساييده به آب نيم گرم زيرناف طال كنند و باالي آن برگ ترب يا تنبول بربندند قـبض       

فع كند و كذا پودينه تربد سفيد به شكل موش هرواحد يك مثقال كوفته بيخته بـه                 و سده كه در شكم طفل باشد ر       

الفار و نمك طعام      عسل خيارشنبرسرشته شياف ها ساخته به روغن زيت چرب كرده برداشتن مجرب است و اگر زبل               

ده بردارنـد   و شكرسرخ برابر برآتش نرم مقعود سازند و مانند هسته خرما فتيله ساخته بـه روغـن بنفـشه چـرب كـر                      

معمول و كثيرالمنافع است و حب مبارك و روغن كنجـد و روغـن لحـم و شـير بـه نـسخه بقـايي و مربـاي فلـوس                              

خيارشنبر و بعض سفوفات كه در عالج ضعف هضم مذكور شد همه رافع قبض و ملـين طبـع اسـت ابطـاي قيـام و                          
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ض يا عفص يا غليظ يا لزج باشد و يا لين لـزج             فرمايد كه اين يا متعلق بود به غذا به نوعي كه قاب             شيخ مي سرعت آن   

سيال بود و يا متعلق باشد به قوت پس قوت دافعه اگر قوي بود دفع كنـد و اگـر ضـعيف باشـد دفـع نكنـد و قـوت                               

عضالت شكم اگر قوي باشد پاك شود و اگر قوي نبود پاك نگردد و محتبس شود و قوت حس امعا اگـر قـوي باشـد                     

 و تـدبير ايـن بـه حـسب          اند  خابس قوي نبود تقاضا نكند و قوت مزاج پس حار و بارد هر دو               تقاضا به قيام كند و اگر     

معرفت سبب مي شناسند كثرت براز و قلت آن به قول شيخ اين هردو متعلق اند به غـذا در كميـت و كيفيـت و بـه                

 ضد اين براز او قليـل       حال چيزي كه به سوي جگر مندفع شود پس غذا بسيار رطب مشروب عليه براز او كثير بود و                  

باشد و چون صفوت به سوي جگر بسيار مندفع شود براز اندك شود و چون مندفع نگردد بسيار بود و مقابلـه مفـرط            

شناسند ديدان يعني كرم هاي شكم بدان كـه هرمـاده             از اين هردو به حسب مضادت سبب از آن چه مذكور شد مي            

 بهترين هيئتي و صورتي كه آن را الئق بود عطـا فرمايـد و لهـذا                 كه حاصل شود و كسوت مزاج در پوشد صانع قدير         

حيوانات ضعيف و خسيس چون كرم و مگس و پشه و مانند آن از مواد عفن رطب مخلوق گردنـد بهـر آن كـه ايـن                           

مواد صالح تر براي قبول صورتي است كه آن حيات كرمي و مگسي باشد و تولد اين ها بهتر از بقاي آن رطوبـت بـر                          

 صرف است و معذالك از تولد اين حيوانات عالم را منفعتي بزرگ است بهر آن كه آن ها بر عفونتهايي كـه در                        عفونت

كنند به سبب مشاكلت و از مساكن مـردم و از هـواي محـيط بـه                   شوند و بدان اعتذا مي      عالم متفرق است مسلط مي    

شود و كـرم هـاي شـكم از ايـن قبيـل               اف مي گيرند و هوا بدين سبب از عفونت ها پاك و ص            ايشان آن عفونات را مي    

است بالجمله سبب تولد كرم شكم رطوبات بلغمي است كه در امعا متعفن شود به سـبب حـرارت غريبـه كـه در آن                        

حادث گردد پس آن حرارت ضعيف بود كه رطوبت غليظ را تحليل و انضاج نتواند كرد ليكن در آن اثري ضعيف كند                      

و فاسد كند و تولد آن به جز چنين رطوبت و حرارت از هر خلط ممكن نبود چنان چـه                    و آن را از حال متغيرگرداند       

از صفرا كه شديدالحرارت و يابس و تيز و تلخ است كرم رطب پيدا نشود و از سودا كه بارد يـابس بعيـد از مناسـبت                           

 ازو حيـوان تولـد كنـد        مزاج حيات است و بر امعا منصب نشود نيز تولد نكند واما خون اگر چه شايسته آن است كه                  

ليكن به سبب آن كه صيانت طبيعت تسلط برآن است و حاجت اعضا شديد به سوي آن است و آن مناسـب اعـضاي         
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انسان است نه براي كرم چه طبيعت آن را ضايع نكند تا از وي حيوان خسيس تولد كند بلكه آن را صـرف موضـعي                         

 ايضا خون به سوي امعا نريزد و اگر وقتي سببي لختـي خـون               كند كه از آن حيوان شريف مثل انسان تولد كند و            مي

بر امعا ريزد در آن جا منجمد گردد پس به اسهال دفع شود و چندان نايستد بو باقي نماند كه مـتعفن شـود و از آن                           

 و  كرم تولد كند پس ماده ديدان بلغم باشد چون گرم شود و متعفن گردد و در امعا كثرت پذيرد و در آن باقي مانـد                        

اسباب كثرت تولد بلغم از ماكوالت غليظ و تخم ها و ضعف هضم به هر سبب كه باشد و از مزاج اعضاي بارد معلـوم                         

است الحاصل اسباب تولد او اغذيه خام لزج مثل گندم و لوبيا و باقال ونخود و آرد و لحم خام و نـيم پختـه و شـير و                             

رب وغسل به آب گرم بعد طعام و همچنين حمام بعد خوردن            جغرات بسيار و بقول و فواكه رطب خام ورد اصير و چ           

و جماع بر امتال و شرب آب قبل هضم و خلط طعام ها و توالي تخم ها و بعد عهد به ادويه است و اقسام ديـدان كـه                             

در امعا تولد كند چهار است يكي دراز بزرگ سرخ باريك كه آن را حيات گوينـد و آن مـشابه شـاخ خرفـه بـود دوم                            

 يعني گرد و كوتاه و سفيد رنگ سوم پهن و كوتاه وسفيد كه آن را حب القرع و كدو دانه گوينـد و آن مـشابه    مسدير

تخم كدو باشد چهارم خرد و كوچك و باريك كه آن را خلي گويند و اين شبيه به كرم سركه بـود وتولـد ايـن همـه             

 چنان باشد كه بعض ديـدان متولـد شـود از            باشد به حسب اختالف ماده مولد و اختالف محل تولد و اين             مختلف مي 

رطوبتي كه انقسام و تفرق از جهت جذب كبد و از جهت شدت عفونت برآن استيال نيافته باشد و كـرم هـايي كـه از         

رطوبت امعاي عليا پيداشود از اين قبيل است و آن قسم دراز و بزرگ بود كه در اغلب به طول يـك وجـب و گـاهي                           

عضي از آن متولد گردد از رطوبتي كه جذب كبد متصل و عفونت و كثـرت مـرور ثفـل آن  را                       زياده از ذراع گردد و ب     

متفرق و قليل و صغير ساخته باشد و چون متولد شود اخراج ثفل آن در بقاي آن بر صغر اعانت آن كنـد قبـل از آن                           

يداشـود ازا ايـن قبيـل    كه عظم يابد به سبب قرب آن ها از مخرج ضيق و كرم هايي كه از رطوبت معـاي مـستقيم پ      

است و آن قسم كوچك بود و بعضي از آن متولد شود از رطوبتي كه ميانه اين دو رطوبـت بـود و كـرم هـايي كـه از                              

رطوبت امعاي اعور و قولون تولد كند از اين قبيل باشد و آن قسم مستدير و پهن بود و اگرچه گاهي در امعـاي عليـا              

 و گاهي متولد نشود مگر در قولـون واعـور پـس از جـانبي بـه سـوي معـده                      نيز خصوصا غالظ عظام از آن پيدا شود       
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منتشرگردد واز جانب ديگر به سوي مقعد و اين اعراض و مستدير گويا كه از نفس لزوجات متشبث بـه سـطح روده                       

رين پيدا شود و برآن غشاي مخاطي جاري شود كه آن را جمع كند گويا كه از آن پيداشد و درآن تعفن يافته و كمت                       

كرم ها در ضرر كرم خرد باشد ليكن چون بزرگ شود وبقاي آن ها تا مدتي كه عظم پذيرد اتفاق افتد بـدتر از همـه                          

اقسام باشد و رنج و مضرت آن عظيم شود و كرم دراز در رداءت پهن نيست بهر آن كه ماده پهن اشدالعفونه باشـد و                         

از مقعد و بنابر ضعف كه استطاعت تشبث بـه روده مثـل             كرم پهن و كوچك اكثر از مقعد خارج شوند به سبب قرب             

تشبث كرم دراز ندارند و دراز تشبث شديد دارند و از براز خارج نشوند سـبب بعيـد موضـع آن از امعـاي مـستقيم و                 

تنگي مكان آن و گاهي هنگام قوت طبيعت بر دفع فضول ردي به براز خارج شود چنان چه در وقـت بحـران بيـرون               

چك را اندفاع سهل تر بود به سبب وسعت امعا كه در آن تولد كند و تفرق آن و چون صاحب ديدان را                       آيد و كرم كو   

تب آيد اعراض آن تب قوي خبيث تر بود بهر آن كه مريض تب از غذا خوردن بازماند و حرارت تب آن رطوبت را كه                         

در حركـت آيـد و در روده تـشبث          در امعا غذاي گرم شدني است بگدازد و متفرق كند پس كرم ها بـراي طلـب آن                   

پيچـد و امعـا از پيچيـدن          نمايد و از آن انجره ردي به سوي دماغ برآيد و ايذا دهد و از حرارت تب همه برخـود مـي                     

آرام گردد و ايضا تب در جوهر آن ها ايذا رساند             ايشان رنجور شود و غثيان عارض گردد و چيزي برنيايد و مريض بي            

در طبيعت آن ها عفونت و حدت و قلق زياده كند و ايضا چون صفرا به سوي آن ها در تب                     و قلع آن كند و ايضا تب        

انصباب نمايد به آن ها ايذا رساند پس چون آن ها در امعا لذع كند ايذا شديد رساند وبعضي از اطبا حكايت كرده كه    

ن سخن نزديك من عظـيم اسـت   نويسد كه اي  ديدم كه كرم در شكم سوراخ كرد و از آن بيرون آمد شيخ الرييس مي              

نمايد و گاهي احتباس كرم ها در امعا و احداث آن ها عفونات را و بخارعفونت آن ها                    يعني اين معني مرا درست نمي     

سبب تب شود و حال ديدان چنان نيست كه بدان انتفاع به تنقيه امعا مثل انتفاع بـه مگـس و ماننـد آن در تنقيـه                           

 اين ها آفات ديگر پيدا شود مثل بردن آن هـا غـذاي محتـاج اليـه را و بـدان سـبب                        عفونات عالم باشد بهرآن كه از     

حدوث ضعف قوت و زردي و تيرگي رنگ و مضادت حركات آن ها و احداث آن ها قولنج را و مضادت كيفيت آن هـا                         

 حادث گردد   مزاج بدن انسان را و جز آن و گاهي به سبب ديدان و حيات صرع و قولنج پيدا شود و گاهي جوع كلبي                      
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به سبب كثرت ربودن آن ها غذا را و گاهي بوليموس پيدا كند و اشتها از فم معده ساقط شود به سبب صعود ديدان                        

مبهـا و  به سوي آن و متعفن كردن كرم ها آن را و گاهي تابع اين هردو حال خفقان عظيم بود و اكثر ديدان در سن                        

ي پيدا شود كه از سن صبا مفارقت كرده باشد و قسم مدور اكثر در   و حداثت پيداشود و حب القرع اكثر دركس        ترعرغ

صبيان پس در جوانان افتد و تولد ديدان را به اسهال دفع كند و چون از صاحب حميات حاره كرم زنده خارج شـود                        

ده شديد الردائت نباشد و برصحت قوت و اقتدار او بر دفع داللت كند خصوصا اگر در انحطاط مـرض بـود و اگـر مـر                         

بيرون آيد عالمت ردي باشد و بالجمله خروج آن ها در حميات به براز دليل جيد نيست وخصوصا قبل انحطاط ليكن 

چون با كرم زنده خون برآيد آن نيز ردي و منذر به آفت در بدن و امعا است و اما خـروج آن بقـي داللـت بـراخالط                             

 و جرجاني گويد كه همه انواع كرم خاصه كـرم خـرد در              ردي در معده كند تا اين جا اكثر از كالم شيخ منقول شده            

شكم كودكان بيشتر تولد كند به سبب كثرت رطوبت كه در امعاي ايشان بود از فرط تناول غذا و عدم انهـضام آن و                        

همچنين در امعاي كساني كه صفرا در بدن ايشان كمتر بود و كرم دراز و بزرگ از دو سه بيش نبود بهر آن كه تولد                         

ا در امعاي عليا بود و آن جا عفونت كمتر بود و اما سبب درازي كرم ها دو چيز است يكي آن كه رطوبت ها كه                          آن ه 

بدين امعا فرودآيد اجزاي آن پيوسته بود دوم آن كه اين روده ها تنگ تر و باريك تر است پـس از تنگـي جايگـاه و                           

 و آن چه از رطوبتي تولد كند كه قوت جذب ماسـاريقا             پيوستگي اجزاي ماده آن چه در اين امعا تولد كند دراز باشد           

و جگر اجزاي آن را از هم در گسسته باشد كوتاه و گرد بود اما كرم كدو دانه به عدد بسيار و گرد و سطبر بود از بهر                            

گنده آن كه جاي آن فراخ تر است و ماده فاسد بيشتر و با يكديگر پيوسته باشند از بهر آن كه طبيعت نگذارد كه پرا                       

شوند تا انبوهي و زحمت آن ها كمتر بود و ايشان را غشايي باشد چون خريطه گـرد ايـشان درآمـده و ايـن غـشا از                            

جوهر آن غشاي لزج است كه اندرون رودها اندوده است و آن را غشاي مخاطي و صهروج االمعا گويند و هرگـاه كـه                        

كرم هاي دراز بزرگ و قوي تر باشد و ديرتـر بيـرون   جزوي از اين غشاي مخاطي عفونت پذيرد غشاي آن ها گردد و    

افتد ليكن عالج و دوا بديشان زودتر رسد و كرم كدو دانه خرد و ضعيف تر بود و زودتر بيـرون افتـد و عـالج آن هـا                             

دشوارتر بود از بهر آن كه دوا ديرتر به بدنشان رسد و چون برسد قوت دوا ضعيف شده باشـد و مجوسـي گويـد كـه                           
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مرض كسي را عارض شود كه در شكم او رطوبات بلغمي غليظ لزج حادث گردد و به سبب استعمال تـدبير                     اكثر اين   

مغلظ و اكثار اغذيه غليظه عسراالنهضام و ترك استحمام و اهمال تنقيه بدن و طبري گويد كه گاهي از ديـدان امعـا                       

 را و گاهي با وجود ديـدان در امعـا ورد بـود    اسهال شود به سبب لذع امعا و الم او به حركت آن ها و ترسيل امعا غذا  

سيما از حيات به سبب جمع و بسط آن ها و بعضي زعم كرده اند رطوبتي كه از آن كرم متولد گردد با سائر اخـالط                          

مختلط بود و از اخالط اربعه تولد كند غيرآن كه برآن رطوبت غالب باشد و اسكندر در كناش خـود ذكـر كـرده كـه                          

ست چهار از آن همان است كه مسطور شد و نوع پنجم عريض مستدير شديدالرطوبت مثل مخـاط                  ديدان هفت نوع ا   

كه چون با براز خارج شود حركت در آن نباشد و نوع ششم كبار بلوطي مثل دود قزكه راعور تولد كنـد و يكـي بعـد                           

ه اين را دهـن و پـاي هـا          ديگري در بعض اوقات بيرون آيد و نوع هفتم آن است كه صورت او مثل مور بود غيرآن ك                  

نباشد ليكن حركت كند و گفته كه هرنوع از اين ها در بعض بلد و در بعض مزاج كثرت كند و جمعي ذكر كرده كـه                          

گاهي در قرحه امعا چون كهنه و متعفن گردد كرم تولد كند پس در اسهال با خون و ريم كوچك برآمد و ابن ذهبي                        

م در قرحه امعا محال است بهر آن كه فضول و سديد كه از قرحه سائل شـود                  آن را رد كرده است و گفته كه تولد كر         

تا زمان دراز ثابت نماند بلكه به سرعت مندفع شود و تولد ديدان محتاج به وقوف خلط متعفن در عضو بود تا آن كه                        

ديـدان مـذكوره    كرم متولد شود و گمان من آن است كه ابدي خطاكرده و وجه وقوع خطاي او معائنه يكي از انـواع                      

باشد كه در اسهال با ريم و خون مختلط شد و بيرون آمده باشد و آن را كرم متولد در قرحـه گمـان كـرده باشـد و                             

انطاكي گويد اطبا گفته اند كه خروج كرم مرده در امراض دليل موت است و هرگاه از كرم گرسنگي شديد يا خفقان                      

دانند كه هرگاه اين علت مستحكم شود عـالج آن دشـوار بـود پـس     يا عسر از در او حادث شود گاهي هالك كند و ب        

مبادرت به عالج آن هنگام ظهور عالمات آن بايد كرد و ايضا گويند نشايد كه در امر اين تهاون نماينـد بهـر آن كـه                          

آرد طريـق تـشخيص تولـد         اندازد و زردي و تيرگي رنگ مي        درد بول و دق وجوع كلبي و قولنج و صرع و خفقان مي            

ديدان در شكم بايد كه اوال نظر به عالمات مشتركه آن نمايند مثال اگر احساس حركت آن ها و پيچ شـكم و خلـش                         

امعا در حالت گرسنگي وسيالن لعاب دهن و برهم ساييدن دندان در خواب و تري لب ها در شب و خـشكي آن هـا                         
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و درخشندگي سـفيدي چـشم وگرانـي سـر و           در روز و مدام تركردن آن ها به زبان و عروض غيثان و كرب بر طعام                 

گاهي عروض ضجر و استثقال كالم و هيئت غضبناك به بدخويي بركسي كه بيدار كنـد و گـاهي متـادي شـدن بـه                         

هذيان به سبب صعود بخارات ردي به دماغ و گاهي عروض اعراض قرانيطس بدون چيدن زيبر و صداع و طنين و در                      

خايد و گويا كه شوق برآوردن زبـان اسـت و در بعـض اوقـات جـستن در          مي اكثر اوقات بدون حالتي كه گويا چيزي      

خواب و نعره كردن در آن و تحلهل و اضطراب هيئت ضيق صدر و انقطاع آواز و ضعف نبض و هنگـام هيجـان مثـل                          

ساقط و سردي دست و پا و ظاهر بدن و درد اكثر امر براز رطب سفيد و سقوط اشتها و گـاهي اشـتداد آن و گـاهي                            

غلبه تشنگي چندان كه از آب سيري نشود و گاهي عروض قولنج يا صرع يا جوع كلبي يـا بوليمـوس يـا خفقـان يـا                           

غشي و هنگام اشتداد مرض و وجع عروض سقوط وتشنج و التوا مثل مصروعين و گاهي در مثل اين حال عروض قي           

د شكم مثل مستسقيان و سختي شـكم        و اختالف رنگ چهره وچشم در بعض اوقات و گاهي انتفاخ و تهيج آن و تمد               

و گاهي ورم خصيتين و عرق بارد مع شدت بوي بد معلوم شود بايد دانست كه در شكم كـرم تولـد شـده بعـد از آن                           

انواع آن را چنان دريافت كنند كه هرقسمي از اقسام كرم كه در براز بيرون آيد همـان نـوع باشـد و اال بـه عالمـات                            

 اگر دغدغه فم معده و لذع آن و مغص و غثيان و تهوع خـصوصا هنگـام گرسـنگي و    مخصوصه هرنوع نگاه كنند مثال 

عسر بلع و سقوط اشتها در اكثر و كراهت از طعام و خصوصا از چرب و فواق و گاهي به سبب اذيت ريـه و قلـب بـه                             

 بغض از   مجاورت آن حدوث سرفه خشك و خفقان و غشي و اختالف نبض و خواب و بيداري بر غيرترتيب و كسل و                    

حركت و از نظر و گشادن چشم بلكه مائل بودن به پوشيدن چشم وگاهي سرخي چشم و گاهي تيرگـي آن و گـاهي                        

كشيدگي شكم مثل صاحب استسقا و گاهي عروض اسهال وبعد عظم كرم عروض ضعف نبض و سردي ظاهر بـدن و                     

شد بركرم دراز داللت كند و اگر در        حدوث خارش در لب ها و قي و كرب و گاهي خروج كرم از دهن و زردي رنگ با                  

اكثر اشتهاي طعام بسيار شود و قوت ضعيف گردد و مغص و كرب و تحرك آن ها هنگام گرسنگي به حركات قارص                      

موذي مضعف قوت مرخي مقطع متصل ناف بود و گاه گاه يك يك در براز خارج شود داللت بر كرم مستدير و حـب                        

  ...القرع كند و اگر خرق 
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 و درين دو قسم مشكل گردد و مريض را در حمام چندان نشانند كه اعضا گرم شوند و تشنگى غلبـه                      ميان حيات 

كند آن گاه پاره يخ يا چيزى سرد بر شكم او نهند بس نگاه كنند اگر باالى ناف او بلندتر و حركتى درانجا پديد آيـد                          

لقرع و غيره باشد و اگر با خارش معقد باشد و           كرم دراز بود و اگر زير ناف او بلندتر شود و حركت ظاهر گردد دحب ا               

ها    و گاهى اشتداد وى تا آنكه غشى آرد و خواهش حاجت بر ازو دوام نرمى ا، و هنگم اجتماع آن                    نلزوم نوع متصل آ   

زير سر پهلوها و در پشت ثقل محسوس شود بر كرم كوچك داللت كند عالج كرم دراز وحب القرع و ير آن بايد كـه                         

ير و شكر بنوشند، بعد ازان به هر قتل و اخراج كرم برنگ كابلى و درمنه تركى و تربد شويد يك ده جزو                       تا سه روز ش   

ئيم جزو كوفته بيخته تا يكتووله        سرخس و قنبيل و ترس وحب النيل و قسط تلخ هر يك پنج جز و نمك هندى يك                 

د هر واحد يكدرم و درمنه دو درم و باقى          در نسخه حكيم شفائى خان و زن برنگ متعشر و ترب          . با شير و شكر بخورند    

ادويه هر يك پنجدرم و نمك هندى يك دانگ  است جالينوس گويد كـه برنـگ كـابلى در قتـل ديـالن فعـل تـوى              

وازليك مضر امعاست و مصلح آن كتيراست و سرخس مفيد خفتان و حزن و غم و انجره سـوداويه اسـت مگـر آنكـه                         

ز امهات ادويـه كـرم اسـت بقـوت مگـسه مـضرامعاست و مـصلح او شـيح و                     مضريه است و مصلح آن شبح و قنبيل ا        

كتيراست و قسط تلخ از ادويه شريفه در اسقاط ويدان و جنين است و مضر شانه و مصلح آن گلفند عـسلى اسـت و                         

تربد مخرج بلغم لزج از اعماق بدن است پس قطع ماده كرم كند و اعانت ادويه بر اخراج كرم نمايـد و بعـضى نفـس                          

اند و نمك مستاصل بلغم و رطوبات لزجه و خـام  اسـت و جيـدتر دران                    ربد را نيز از ادويه مخرجه قاتله كرم شمرده        ت

كند و برگ شفتالو و نمك و شونيز مساوى بازمره گاو وسر كه               هندى است و از اين جهت قتل ديدان و اخراج آن مى           

ياهدانه هر يك دو مثقال با آب برگ شفتالو و يا مغـز             سرشته و يا درمنه تركى و وج و صبر و قسط دكالى زيرى و س              

بادام تلخ و منجبيل و برس و بيج كبر و گرنب بسير كه آميخته بر شكم ضماد كننـد و اگـر در مـزاج حـرارت باشـد             

ادويه حاده استعمال نكنند بلكه ادويه بارده چون آب برگ كاسنى و خرفه و توت سياه حزنـوب سـكنجبين و طـبخ                       

وت شامى و پؤست درخت انار ترش و نقوع سماق و مانند آن كه مسطور گردد و به كـار برنـد واجـد                        پوست درخت ت  

سقوط كرم رحب القرع آبكامه از چهاردرم تا ده درم بر نهار بنوشند و از اغذيه لزجه رطبـه مثـل هرليبـه و پاتچـه و                           
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 اقصام كردم  است ضماد پنج نثار بر الحمـار           پنيرتر و نان قطير منع كندند و كراوديه مفرده و مركبه يونانيه كه قاتل             

بر نان و گردو و خون در رمنه خراسانى از سه درم تا چهار درم در اخراج و دود حيات شكم مجرب سـويدى اسـت و      

ضماد ترس مطبوخ مهر او كذا بخور مريم و كذار آرد شليم با آب ترمس تلخ سرشـته و كذاشـونيز در آب نعنـاع يـا                           

و شرب پوست پ،ج انار ده درم باب سماق بعد رياضت شد و بدكذا آب نفع و كذا نعن بـسركه و      بسركه  تند سرشته     

كذاآب آن دو اوقيه با بوقيه بشير بزد كذا هراوه چوب ساج و كذانعط سـفيد و كـذاغام بـسركه جوشـانيده و كـذانج                          

لعـل سرشـته خـوردن و كـذا         كابلى دو درم سوره تنها بسركه سرته و كذااول ثوم خورده بعده برنـگ كـابلى سـوده                   

غاريقون سه اوثولوسات به عسل و كذانجك كاكونج دو درم با شبح ارمنى يكدرم و كذاكنجد مع پوست و كذاجرجير                    

خام و پخته و كذا تخم آن و كزا زنجبيل به آب باديان و كـذا روغـن بيـدانجير چهـار درم بـار االصـول و كـذا نخـد                               

 بخردل و زيت خوردن و كذا آب مطبوخ كرنب و كذا شاهتره با بليله زرد و كـذا                تر كرده تنها يا     يكشبانه روز ور سركه   

خوردن نخود برى و كذا آب زيتون سياه و عسل و سركه مساوى و كذا آب گشنيز سبز بفتـيح و كـذا فـاعره و كـذا                            

 و كـذا    سداب تازه باريك ساييده در زيت خوشبو پخته صاف كرده و كذا شليم سوده به عسل سرشـته بقـدر طعقـه                     

عسل و نمك طعام و پودينه و كذا سماق در آب خوب ماليده صاف كرده دران شيره تخم خرفه برآورده و كذا شـيخ                        

كرخى سه درم به عسل و كذا زاج ثمن درم بادويه  بدان آميخته و كذا قليشور سوخته دو درم و شرب و ضـماد بـاز                           

 شيخ ارمنى و ترمس تلخ مساوى ششدرم خـوردن و كـذا             ريون هر واحد مخرج ديدان و حيات  است و ايضاً دو قو و             

زعفران و مرو ترس مساوى بشراب مطبوخ تناول كردن در اخرج حب القرع از مجريـات سـويدى اسـت و شـرب آب                        

نبات خرفه و خوردن بقله آن و بعده نوشيدن آب آ، و كنار خوردن ثوم خام هر ناشتا تا سفت روز متواتر و كنار حرف 

بيكدرم شكر و كذا آب سداب و كذا جوز هندى كهنه و كذا آب برگِ شفتالو و كذا آب گـل آن و كـذا                         بابلى سه درم    

مغز تخم آن و كذا قرومانا و سرخس و ترمس و مر و كذا قردباناوزوفاى خشك و كذا مازريون سياه شـشدرم در يـك                         

 كذا سرخس چهار مـسثال و ربـع         نيم رطل آب پخته تا نصف بماند و كذا جرم آن يك مثقال بطبيخ پودينه جبلى و                

درم سقمونيا بشراب عسل و قبل اين خوردن ثوم بر ناشتا و كذا سرخس دو درم و كرويا دو درم و كذا آب كرنب بـه                          
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آب شيخ جبلى و آب كرفس آميخته و كذا پوست درخت توت شامى جوشانيده و كذا قلقند به عـسل يكـدرم تـا دو                         

يك مثقال به آب يا به عسل و كذا پودينه سوده بر سـركه و نمـك پاشـيده و                    درم تنها يا بقنبيل و كذا قسط هندى         

كذا پودينه نهرى به عسل و نمك و كذا قليشور سوخته سه درم باب شيخ جبلـى و كـذا آب شكطرامـشبع تـاز و يـا                 

عبرم آن و كذا مغز حب المجلب و كذا برگ غرب يا پوست پنج آن به آب سرخس سرشته و كذا مغـاث و تـرمس و                           

كذا آب مطبوخ قنبيط و كذا روغن بيد انجير او قيه با ماءاالصول سه اوقيه و كذا پوست بيخ كبر يـا آب بـرگ ادويـا                           

برگ و چهاردرم خوردن و كذا برگ توت شيرين يا پوست درخت آن يا پوست بيخ آن هر سه كوفته كه بـا لخاميـت                         

رطنيثا تنها و به عسل و كـذا حـب كـاكنج دو درم              مجرب نوشته و كذا  پوست بيخ آن چهار درم با آب سرد و كذا ع               

شيخ ارمنى دو درم آميخته و كزا مغز جوزده عدو بر نهار خوردن و بعده زيت يك اوقيه نوشيدن وك ذا روغن جوز يا 

خوردن مغز آن بر نهار و كذا طاليفر دو درم سرخس و شيخ ارمنى هر واحد يكدرم و كذا پنير كهنه و كذا آب نقـوع                          

رخ يا سياه كذا گل ياسمين دو درم سرخس يك درم سوده به عسل ليسيدن و كذا خردل با آب سرده كذا                      نخود و س  

حب الغار و شيخ ارمنى و كذا مرو كذا ترنجاسف و مثل او زيره كرمانى و كذار مرزنجوش سه درم و كذا پوست پ،ج                        

كـذا تخـم ثنـان يـك شـبانه روز در            گلنار كه آ، رمان ذكرست و كذا طبيخ پودينه جبلى خـشك يـا آب تـازه آن و                    

تر كرده برآورده دو درم بروغن بادام آميخته به عسل خوردن و شرب و ضماد شحم حنظل و كذا شونيز و كـذا                         سركه

قسط هندى و كذا تخم حرمل و كذا جعده جبلى و كذا زراوند طويل و كذا روغن غار و كـذا زراونـد مـدحرج و كـذا                            

سوده بر ناف و كذا صعر برى و كذا قطقنه و كذا شونيز به آب شيح جبلـى و كـذا                     بسفائج و ضماد جوز هندى باريك       

قطران و كذا ترمسن و شيح جبلى سوده بطبيخ افسنتين سرشته و كذا روبيان و نخود سياه و حقنه بـه آب پودينـه                        

م آن و كـذا     سبز و كذا قطران هر واحد مخرج حب القرع  است و ايضا ضماد برگ شفتالو سبز و گـل آن و مغـز تخـ                         

تريـا    بورق بسركه تند و كذا نوشاورد كذا برگ مشمش سوده و شرب كردياز دو درم تا سه درم و كـذا آب برنجاسـف                       

طبيخ او بماءالعسل و كذا جوز بواو ترمس تلخ و كذا رسن و كنداقزقه الدارچينى بـسركه و كـذا هبيـده يعنـى تخـم                          

 و شرب و ضماد نمام و كذا قفرايهود و كذا حـرف بـه آب بـرگ                 حنظل و دو درم و كذا كاشم از يك مثقال تا دو درم            



761 

 

شفتالو هر واحد مخرج حيات و حب القرع  است و گويند كه استعمال بادام تلخ و ثوم و كرفس و تـرمس و كرنـب و                           

كبر بسركه و عسل و نمك و زيت و قطرم و زيره هر واحد مانع از تولد ديدان  است و چون پوست بـيخ تـوت بقـدر                             

ثقال خصوص با برگ شفتالو جوشانيده بنوشند براى اخراج حب القرع مجرب صاحب تحفـه اسـت و يگـرس                    هفت م 

پوست پنج انار ترش سه دام پخته در آب نيم آثار بجوشانيد گاه نصف بماند بنوشند و همينسان تـا سـه روز متـواتر                         

وشيدن اين و واچند لقمه نان بـروغن زرد         بعمل آورند و دربرآوردن كدودانه از مجربات و الدمغورست و بايد كه بعد ن             

ماليده بخورند تا غثيان نيارد و اگر پوست ند كوربكدرم به آب گرم بخورند نيز بيعديل است ديگر پوست نـارج و آب                       

بيخ كبر و مرداسنگ مغسول با جالب و هر واحد مجرب نوشته و شونيز با سركه شرباً باوطلالً نافع و يگرزيره كرمانى                      

 كف دست بخورند و قبل ازين كباب تناول كنند اطريفل قنبيلى كه جهت قتل و اخراج اقتنام وعـدان و                     ساييده يك 

تنقيه مواد غليظ فاسد و امراض بلغمى و اوجاع مفاصل نافع پوست هليله كابلى و زرد و هليه سياه و بلبله و امله هـر                         

 تلخ ريوند چينى سورنجان اندر جـو تلـخ          يك يكتوليه  برنگ كابلى مقشر بست ماشه تربد موصوف شش ماشه قسط            

هر يك پنج ماشه قنبيل ترمس افسنتين درمنه افتيمون خردل نمك سياه شـحم حنظـل سـعدگوفى راسـن شـيخ                      

ارمنى پالس پاپره برگ سنا هر يك يك چهار ماشه زيره سياه زنجبيل انيسون مصطكى گل سـرخ حـب الـسالطين                      

 دو ماشه ادويه كوفته بيخته بروغن بادام چرب كرده با سه چنداد و              مدبر هر يك سه ماشه كتيرا رب السوس هر يك         

يه عسل بقوام آورده بسرشند شربت از نه ماشه تا يكنيم توليه جيكه قتل ديدان كند زيـره سـياه سـه ماشـه برنـگ                          

 كابلى درمنه تركى هر يك دو ماشه تربد مجون افسنتين زنجبيل كتيرا صبر سقوطرى هر يك ماشـه كوفتـه بيختـه                     

حب ساخته حسب مزاج بخورند نوع ديگر قنبيل برگ پودينه برنگ كابلى نمك هندى پوست بليله زرد مساوى جها                   

افزايند و گـاهى تـا نمـك          ساخته سه درم بخورند كه مخرج حيات و حب القرع  است و گاهى تربد مجوف درين مى                 

تور همراه آب طبيخ درمنه تركى با شير هندى وزن هر يك پنج درم و عوض هليله قردما تا ششدرم داخل كرده بدس

نوع ديگر تربمه موصوف وودانگ برنگ كابلى شيخ ارمنى ترمس مقل هـر واحـد يكـدانگ صـب رزرد سـه                      . دهند  مى

دانگ سقمونياى مشوى نيم دانگ كوفته بيخته بها سازند و جمله به آب گرم بدهند كرم بكشد و ديگر برنگ كـابلى                      
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رش هر يك پ،ج ماشه كميله ترمس صبر سقوطرى هر يـك چهـار ماشـه شـحم                  پودينه خشك پوست درخت انار ت     

حنظل سه ماشه نمك هندى دو ماشه كوفيته بيخند در آب برگ شفتالو حب نبسته دو ماشه يا زياده وقـت خـواب                       

شب بخورند كه مجرب  است ديگر سرخس قنبيل حب الفيل شيخ ارمنى و خشيزك يعنى درمنه خراسانى انـسيون                    

تين برگ شفتالو ترمس هر يك سه درم مقل از رق سقمونيا هر يك ثمن درم كوفته بيخته بشربت اصـول                     تربد افسن 

سرشته حسب سازند و بخورند و عقب آن مغز جوز تنقل نمايند و آب گرم جرعه جرعه بنوشند كه در قتل و اخـراج                        

ج ذراع برآمده دوائيكه براى دبـدان       القرع و حيات مجرب  است و گويند كه ازين و داخر اينه حب القرع بطول پن                  حب

طوال نافع بود برنگ كابلى مقشر پوست هليله زردآلمه هر يك پنج مثقال تربد سفيد سه مثقـال فانيـذ برابـر دو بـه                         

آميخته ششماشه به آب گرم بخورند و در نسخه ديگر دزن هر سه ادويه اول هر يك پنج درم و نـيم و تربـد سـيزده                        

ر نمك هندى عوض آلمبه است و وزن هر يك دو مثقال و تربد بروغن بادام چـرب كـرده                    درم  است و در نسخه ديگ      

پنج مثقال و فاينذ بدستور و نوشته كه به آب حب سته و دو مثقال به آب گرم بدهند و يگريزنگ كابلى مفشر تربـد                         

يختـه سـه درم     قنبيل هر يك پنج درم ترمس قسط تلخ هر يك هفت درم شيخ ده درم نمك هندى يكدرم كوفته ب                   

نهار بخورند قتل و اخراج ديدان كند ديگر برنگ كابلى مقشر هفـت درم تربـد دو درم مـويز سـياه پنجـدرم بـا هـم                            

آميخته بقدر حاجت بخورند حب  القرع و رطوبت الزجه فاسده را از امعا بيرون آرد و دوائيكه اخراج كيسه حب القرع                      

آورنـد لـسان      ربد قنبيل كبسون و آن برگى  اسـت كـه ازح بـش مـى               و استيصال ماده آن نمايد برنگ كابلى مقشر ت        

العصافير تلخ تخم پالس مساوى و يا از هر يك بقدر ضرورت گرفته كوبيده و در گلفند يا اطريفل صير سرشـته و يـا                         

فيـل  بر شير تازه پĤشيده بخورند  ديگر در منه ترس پوست بيخ انار كوفته با شير گاو استعمال نمايند ديگـر حـب ال                       

نمك هندى هر يك نيم درم قنبيل يكدرم تربد سفيد دو درم برنگ كابلى مقشر سه درم كوفته بيخته بمويز منقـى                      

سرشته تناول نمايند ديگر گويند كه اين دوا جهت دفع كرمها بغايت مجرب است كندش مونيرج تـرمس هـر واحـد                      

ه و زهـره گـاو سرشـته سـحق كننـد و يـك               يك مثقال نمك هندى افسنتين هر يك دو درم كوفته بيخته بقند سيا            

مثقال تا دو درم استعمال نمايند ديگر سرخس دارچينى قنبيل دارفلفل زنجبيل فلفلى سعد كوفى برنگ كابلى تربد                  
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سفيد هر واحد يك مثقال كوفته بيخته بگلقند سرشته بقدر يك توله بخورند كه در قتل خراطين وحب اقرع مجرب                    

 برنگ كابلى مقشه دو درم درمنه تركى يكدرم خرماى دانه بيرون كرده دو عـدد مغـز                  حكيم كمال الدين است ديگر    

گروگان سه درم كوفته با هم سرشته وقت خواب بخورند كه مجرب نوشته معجون تاليف حكيم على كه جهت حـب                     

يـك پـاد سـير      القرع مجرب  است صبر سقوطرى ايارج فيقرا ايارج جالينوس هر يك پنج توليه دوارالتربد قنبيل هر                  

اكبرى برنگ كابلى نيم سير اكبرى عسل سفيد سه چند ادويه و حب ديدان و سنوف برنگى و معجون سـرخس نيـز                       

درين باب نافع  است ذكر ادويه مفرده و مركبه هنديه كه در قتل و اخراج ديدان به كار آيد مغز كر بخوه و نمك بـه                           

ه يكدرم با شربت قند بخورند كه در رفع كـرم شـكم بعيـديل               آب بخورند ديگر اجواين خراسانى به آب شسته ساييد        

است ديگر با برنگ را كوفته پوست او دور نموده بسايند با شكر سفيد و روغن گاو بخورانند ديگر پالس يـا پـره سـه                          

قدو سائيده در يك توله قند سياه آميخته حب القدر كنار دشتى ساخته صبح و شام يك حب بخورند ديگر آب برگ                      

تر كرده صبح آب آن بنوشند ديگر بوره كه بـر سـرينكهاى جـاروب                  و باندك نمك بنوشند ديگر آنوله خشك شب        آز

تر كرده و صبح ماليده آب آن بنوشند حب مغز تخم كرنجوه يك توله پالس پاپره كميـا هريـك شـش                        باشد شب   مى

يك حب بخورند و در نـسخه ديگـر زيـره           ماشه اجواين خراسانى سه ماشه ساييده با قند سياه بقدر كنارجها ساخته             

سياه و در بعضى ناخواه عوض اجواين خراسانى است د اشحم حنظل در منه تربد ترمس تلخ با بذنگ مقـشر پـالس                       

پاپره كالى زيرى نمك هندى از هر يك نيم درم كوفته بيخند با قند سياه و يا خرماى پوسيده سرشته بخورند ديگـر                       

و درم به آب بسايند و سنگتهاب نموده بخورند نافع بود ديگر زكچور سـه ماشـه باديـان                   موره اجمود كچور هر يك د     

شش ماشه در آب شيره  برآورده تا سه روز بدهند كه اخراج كرم نمايد و ديگر گريله سفيد باره ماسـى اگـر دشـتى                          

 نمك سـنگ يـك ماشـه    تر باشد سوم حصه آن در آب شيره برآورده        باشد قومى از بستانى است يك عدد و اگر كالن         

افزوده بنوشند كه براى اخراج كرم عجيب النفع است ديگر روغن ترپن ماين يكدرم بروغن بيـد انجيـر دو نـيم تولـه               

آميخته بنوشند كرم را بكشد و برآرد و طفل را كمتر از وزن مذكور بدهند ديگر پوست بيخ انار ترش يكتوله سـبوس             

تـر كـرده بـشبنم گذارنـد و      اشه قند سياه كهنه يكتوله شب در يك پياله آب  نخود يك توليه با برنگ نيمكوفته سه م       
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صبح صاف كرده بنوشند كه در سه چهار روز همه كرم برآيد و يكريك دو روز شير آشاميده از گلقند سـناهى يكـى                        

 عـسل   هر يك دو نيم توله پوست طبيله زرد هليله زنگى هر واحد يكتوله سونه مويز منقى هر واحد شش ماشـه بـه                      

حب ساخته يكتوله بخورند نافع بود ديگر جمود برنگ كابلى نمك سنگ جوآلهار پوست هليله زرددار فلفل زنجبيـل                   

همه مساوى الگوزه بريان نصف يكجز و كوفته بيخته نار دو درم بخورند قاتل كرم و باضم طعام  اسـت ديگـر برنـگ                         

 نيم دام با دوغ گاو بخورند غذا كچرى ديگـر پوسـت             كابلى نمك سنگ كميله پوست هليله زرد مساوى كوفته بيخته         

درخت انار ترش پوست پنج توت هر واحد دو توله نيمكوفته در آب خوب جوش داده صاف كرده بنوشـند نـافع بـود                        

ديگر پوست بيخ بكاين دو توله در هشت سكوره آب بجوشانند هر گاه يك سكوره بماند بـا قـدرى قنـد سـياه شـب                          

 باز به ستور بنوشند و تا سه روز زمين طور بعل آرند كرم كبار و حب القرع دفع كنـد ديگـر                       نوشيده بخسبيد و صبح   

ور مويز منقى بجاى تخم آن با برنگ پر كنند و بزرگ را بست دانه و طفل را پنجدانه دهند نافع بـود و يـا دروغـين                            

 مرداسنگ هر واحـد سـه نـيم ماشـه     پالس با پر بر شكم و عانه بمالند ديگر كميله با برنگ بيخ حنظل سرخس تربد      

پوست هليله زرد هفت ماشه مغز خسته شفتالو پنج عدد و مغز تخم كرنجو سه عدد و در سركه ساييده روغن ديودار                      

روغن به هروزه هر واحد و نيم ماشه افزوده بر حوالى نان ضماد نمايند كه كرم را بكشد اقـوال حكمـا شـيخ الـريس                          

معالجات ديدان اين است كه از اسباب تولد ماده مولد آن از مالكوت مذكوره باز دارند                فرمايد كه غرض مقصود در        مى

و تنقيه بلغم نمايند از روده كه دران كرم متولد شود و كرم را با دويه كه به نسبت آنهـا سـمم  اسـت بكـشند و آن                              

الخاصيت اين نعل كند و بعد قتل       ادويه تلخ طعم است كه بعضى ازان حاد بود و بعضى بار دوندكور گرد و ادويه كه ب                 

آن بادويه اسهال آورند اگر طبيعت از خود آن را دفع نكند و نشايد كه بعد مردن كرم تـا زمـانى دراز او را در شـكم                            

گذارند و مضرت بخار آن ضرر سمى رساند و ادويه حار تا درجه سوم و تدبير آنها هر وقت موافقر است مگر آنكـه در                         

تـر    و ادويه حار تلخ بحرارت خود مضا و فراح كرمهاست و هم مضاد كيفيتى است كه آنها حـريص                  انجاتپ ياورم باشد    

شوند كه آن جامع اين هر سه خصال باشند           ها چنان يافته مى     برانند اعنى چرب  و شيرين و گاهى مشروبات و حقنه          

يم كـرم كوچـك باشـد و گـاهى          و اما حموالت براى اخراج آن اولى از قتل كردن آن است مگر آنكه در معاى مـستق                 
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سازند تا كرم بسوى آن بنا بر محبت منجذب شـود و چـون بيـرون آرنـد بـا وى                       حمول از جنس چرب و شيرين مى      

خارج شود و معالجه بمشروبات وقت خلو شكم اولى بود و چون سـموم قاتلـه آنهـا در شـير و در كبـاب و ماننـد آن                             

تر قبول كند و گاهى صاحب ديدان راشل شير دو   تر باشد و آن را زياده      پنهان كرده بخورانند كرم بر تناول آن حريص       

كنند چه هرگاه كرم بوى       نوشانند و گاهى قبل آن كباب مص مى         روز ميخورانند و روز سو مدر شيروازى قتال آن مى         

تـر قبـول      يادهكند تا بسوى آن منحدر گردد و پس هرگاه عقب او اين ادويه دهند آن را ز                  يابد برمص اقدام مى     آن مى 

هاى سميه قاتله استعمال نمايند ولى آن است كه معده را بقابضات طال كنند و خصوصاً انچه دران                    كند و چون حقنه   

قوت قاتله كرم باشد مثل سماق و طراثيت و اقاقيا در شراب حل كرده و همچنين كبر و شب بشراب و اگـر متحمـل     

و چون ادويه ديدان بخورند بايد كه بينى را خوب بند كنند و از              قبض اين نباشد پس گل مختوم بشراب ضماد كنند          

اخراج نفس و ادخال آن حتى االمكان كثرت نكنند و آهسته و كمتر گيرند و افضل آن است كه در نفـس چيـزى از                         

بوى دوا مختلط نشود و از عالج متصل بعالج ديدان اصـالح اشتهاسـت چـون سـاقط شـود و گـاهى در ضـماوات و                           

شوند كه جامع تقويت اشتهاد قتل و اخراج كرم باشند مثل شـرب صـبر بافـسنتين و مثـل                   چنان يافته مى  مشروبات  

حب معمول ازين و طال ازين هر دو كذلك صبر مع ربوب ترش و گاهى باديدان اسهال جمع شود پس احتياج بقتـل                   

 كند كه بقانعات تلخ قتل نمايند تـا  آن تنها افتد به هر آنكه حركت طبيعت آن را خارج كند و گاهى حال اقتضا بران             

موت آنها و قبض طبيعت مجتمع گردد چون ديدان و اسهال جمع شوند و خـون سـقوط اشـتها باشـد  خـصوصاً بـا                       

ضمده قابضه كه قاتل ديدان باشند قوت ساقط نشود و بعد ازان خارج شوند يا بدفع طبيعت و يا بدواى مشروب و يـا                      

ا محمول و گاهى با ديدان اورام در احشا باشد پس احتياج بند بسير لطيف افتد و                 محمول و گاهى بدواى مشروب و ب      

ادويه كه قتل حب القرع كند قويتر ازان بايد كه قتل كرم دراز نمايد و آنكه قتل حب القرع و متدير كند كرم و راز را                   

 و پنـاه سـخت دارنـد و         نيز قتل نمايد و سبب درين آن است كه مكان حـب القـرع بعيـدتر از دواى مـشروب اسـت                     

باشند و گاهى در كيسه غشايى صفاقى مستتر باشـند و بـه هـر آنكـه                   برطوبات كه آ،را وقايه كننده است پوشيده مى       

باشـند پـس شـكل     تر و اقرب بمزاج حار يا بس داشت عفونت و اشبه بچيزى سمى مى         تر و كثيف    متولد از ماده غليظ   
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 مفرط و غالب بسيار بران نباشند ادويه حاره قتا كـه ديـدان و خـصوصاً گـرم        آنها از ادويه سميه منفعل نشود تا آنكه       

دراز اما مفروه مثل فراسيون است و  قرومانايك مثقال و شبح و ترمس تلـخ و سـليخه و پودينـه و آب آن و تخـم و                             

 خاصـه   بمست و قسط تلخ و افتيمون و قرطم و نعنع و قنبيل و كمـافيطوس و قنطوريـون و مشكرطرامـشيع و ثـوم                       

گاهى حب القرع را قتل كند و باديان و آس و صغر و نوفل و افسنتين و تخـم كريـب و پوسـت غـرب و پ،ج راسـن                        

خشك سه اوقيه و زيره بريان و قيصوم و سعد و عرعر و انيسون و تخم كرفس و حرف درين باب قوى است و شونيز                         

اولى چيزيكه بعد قتل بدان اسهال كنند صبر است         و تخم سرمق اسهال آ، مع قتل نمايد همچنين لبالب و بسفائج و              

و چون انسان زيت را وافر بمقدار يكه شراب او ممكن بوزنيوشد قتل و اخراج كرم نمايد خصوصاً زين الفاق و آن كرم                       

عريض را نيز قتل كند و بمرارت خود و بنريق بنابر از وحت قتل كند و اگر شرب او يك دغعه ممكن نبود و بـدفعات                          

 ملحقه بنوشند و حب النبيل قتال كرم حيات و مخرج آن است و گاهى در كرم عراض نفع كدن و امـا مركبـه                         دود و 

قتاله آن مثل نرياق فاروق است و انچه جامع قتل و اخراج بود مثل يارج فيقر و مثل اين با سكنجبين دهند و ادويـه                 

ايد خورد اول دو روز شـير تـازه خورنـد و بـران              كه مقصود ازان كشتن و باسهال دفع كردن كرمها بود بر گرسنگى ب            

قناعت كنند و اگر بران صبر نبود نان با شير خورند و روز سوم اول كباب بخايند پس دوا با شـير آميختـه بخورنـد و                    

اگر پيش از دوا خوردن سختى رياضت قوى كنند واجد ازان كباب نمريد بس آن دوا بخورنـد مقـصود تمـام حاصـل                        

از خوردن دوا كار باشد تدبير حقنه بايد كرد و هرگاه حقنه كنند اول مراعـات معـده بايـد كـرد و                       شود و اگر مريض     

ضمادات از ادويه قابض كه مزاج آنها ضدمزاج كرمها بود بر معده نهند تا معده را قوت دهد و آن ادويه در قول شـيخ                         

مركبه ترياق كبير است از بـه         ين همه ادويه  گذشت و اگر از حقنه نيز كراهت كند عالج آن بضمادات بايد كرد و بهتر              

هر آنكه دران همه منفعت است و هيچ مضرت نيست اگر بخورند و يا طال كنند كرم را بكشد و تبديل مزاج نمايـد و                         

تدبير صواب اين است كه هر بامداد ناشتا خرما و انجير خشك چند دانه بخورند پس اين دوا خورند افسنتين و شيح                      

نه تركى گويند و قسط تلخ و برنگ كابلى و هليله سياه و آمله هر يك سه مثقال ترمس و نخود سياه                      كه بفارسى درم  

هر يك مثقال تربد سفيد سه درم غافث ششدرم سرخس چهار درم مشكطرامشيع سه درم همه را كوفته بيختـه بـه                      
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 كنند و هر وقت كـه طعـام         عسل بسرشند شربتى بقدر خود معتدل و از پس اين چندآن كه توانند بر گرسنگى صبر               

خورند سخت بسيار نخورند و اين دوا نيز كرم را بكشد و باسهال بيرون آرد بگيرند ايارج فقير و شيح و افسنتين هـر                        

يك يكدرم و دو دانگ شحم حنظل دانگى و نيم نمك هندى و انگى اين يكشربت است ديگر خوردن بـوادار چينـى                       

 هر يك چهار درم تربد بست و چهار درم فانيذ بقدر همه ادويه شربتى بقـدر                 دار فلفل زنجبيل فلفل سودبرنگ كابلى     

جوز ديگر كه كرم دراز وحب القرع را بكشد  تربد و قنبيل و نعناع و برنگ كابلى و سـرخس هـر يـك ده درم نمـك                             

 هندى هفت درم ترمس هشت درم قسط تلخ ده درم پوست درخت توت ده درم قرومانا هـشت درم همـه را كوفتـه                       

بيخته سه درم به آب شيح يا آب نخود يا سركه كهنه يا با شير تازه بدهند و اين دوا مجرب است برنگ كابلى مقشر                         

و خرما و مغز جوز هر يك ده درم همه را كوفته وقت خواب بخورند و بخسبند و اين دوا قوى است شـحم حنظـل و                           

ره نر گاو بسرشند و حب سازند ايـن يكـشربت بـود و              بوره هر يك دو دانگ مازريون نوشاد هر يك دانگى همه را بزي            

نيح انجلدان بانگبين بخورند كرم دراز را بكشد و پوست پنج توت نيز و اگر كـسى را انگبـين نخواهـد بـه آب كامـه                           

هـا ايـن حقنـه محـرور را           خورد و تخم كه نب بانگبين سودمند است و شونيز به عسل ماده ايشان را قلع كند حقنـه                  

تر كرده همه شـب       گيرند پوست درخت توت و پوست درخت انار ترش هر يك دو توله و يكروز ور آب                مناسب است ب  

در تنور بپزند و صبح صاف كرده به آب برگ شفتالو آميخته حقنه كنند و اين حقنه مرطـوب را الئـق اسـت شـحم                          

ند تا بقمـدار ده اسـتار بـاز         حنظل سه درم قنيطوريون و دقيق ده درم افنتين ده درم همه را در يك نيم من آب بپز                  

آيد صاف كرده چهل درم نمك آب كه زيتون دران پرورده باشند و سى درم آبكامه بياميزند و حقنه كنند نوع ديگـر                       

قنطوريون باريك و تربد نيمكوفته و قسط تلخ هر يك ده درم شيخ و پنج كرش و تخم كرنب هر يك پنجدرم شحم                       

حما مثقال همه را حب رسم بپزند و صـاف كـرده و دو درم قطـران دران حـل                    حنظل دو مثقال صبر دو درم قثا برال       

كنند و ده درم نفط سياه باوى بياميزند و حقنه كنند نوع ديگر شونيز و ترمس و بابونه هر يك پانزده درم افـسنتين                        

 كننـد ضـمادها   هشت درم همه را جوشانيده صاف نموده بĤبكامه و آب زيتون يا با نفط سياه و قطران آميخته حقنـه         

ترياق كبير را رد طبيخ شيح يا در طبيح قسط تلخ يا در طنيج مشكطرا مشيع حل كرده بر شكم طـال كننـد و اگـر                           
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شيح و قسط بكجا بپيزند و ترياق درين طبيخ حل كنند سخت قى بود و ار قلقند با ترياق يار كنند بهتر بـود و اگـر                           

ار برند روا بود و اين ضماد كرمان را بكشد و باسهال بيرون آرد شـونيز  ترياق حاضر نباشد و بجاى آن قلقند تنها به ك        

كوفته بطبيخ شحم حنظل بياميزند و ضماد از جهت كرمان دراز باالى ناف نهند و اگر حب القرع بود زير ناف گذارند                      

 گاو صـبر و زيـره و        و يا صبر و افنستين و شحم حنظل و قطران در زهرگاه و با هم بياميزند و ضماد كنند و يا زهره                     

انگبين و مغز گوزن يا پيه او سرشته ضماد كنند و اگر قطران و مس وستر باين ادويه يار كنند صواب باشـد و شـنيز                          

در سركه پخته و برگ شفتالو كوفته هر دو نيكو است محمود گويد كه در حيات تا چهار روز متواتر هـر صـبح شـير                          

د و غذا مزوره نخود بمغز قـرطم و سـقر فارسـى و دارچينـى بخورنـد و روز                    تازه سه اوقيه بشكر سفيد ده درم بنوشن       

پنجم بگيرند شيح و برنگ كابلى مقشر و سرخس و ترمس و تربد و قسط تلخ  هر واحد يكدرم حب الفيل نيم درم و                         

و اگر اسهال   كوفته بيخته سه درم به شير پاشيده سحرگاه بنوشند و تا آخر روز بران صبر كنند تا بالكل خارج شوند                     

تاخير كند سركه كهنه ده درم به آب گرم بران بخورند و در آخر روز نان دراب قراقروط و ثـوم كوفتـه شـريد كـرده                           

تناول كنند و اگر بقيه ازان بماند معالجه به كشنيز مع عقيد انگور سازند و يا بگيرند آبكامه ده درم و دراب گرم حل                        

ك نيم دانگ و زهره نر گاو يك مثقال و قنبيل نيم درم ادويه سـائيده زهـره     كرده بنوشند و يا بگيرند شحم حنظل ي       

آميخته نيان ساخته استعمال نمايند و از اغذيه بارده غليظ مولد بلغم حذر كنند و براى حـب الفـرع شـيح و برنـگ                         

يكـدانگ  تر بر يك درم شحم حنظل         كابلى مقشر هر واحد متقابل سعمونياى مشوى داگى نك هندى يك نيم دانگ            

كوفته بيخته بر شير تازه پاشيده بدهند و يا مرى ده درم بر نهار بنوشند و تبعيت و هرائيس و اغذيه لزجـه و رعليـه                          

ترك كنند حجندى گويد كه اگر شيح را كوفته بر زهره نر گاو سرشته بر شكم ضماد كنند كرم دراز برارد و اگر هـر                         

 و اين حقنه مجرب است شيح قيصوم اكليل الملك بابونه هر واحد             حاجت ضماد اين كنند كرم متولد دران دفع شود        

كف برگ سداب ده درم برگ شفتالوده درم برگ چغندر باقه همه را در دور طل آب بپزند تا يك رطل بمانـد وبـران                         

ده درم مرى و ده درم روغن تخم مشمش تلخ و شحم حنظل يك نيم دانگ انداخته حقنه كنند و آنچـه در جميـع                         

 كرم سيما حب القرع نفع كند اين  است بگيرند روغن تخم مشمش بزهره گاو و بوره ارمنى و شحم حنظل و يا                        الواع
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بگيردن صبر مثقال و دراب افسنتين مطبوخ يا آب برگِ شفتالو يا آب سداب حـل كـرده پنبـه بـدان آلـوده سـاعت                          

و ترمس بمغز قرطم يا بمغز تخم مشمش يـا          بساعت حمول كنند و براى كرم دراز هر روز بر ناشتا مزوره نخود سياه               

برب محمض بمرى و خردل و جوز يا عقيد انگور بگشنيز خشك و نعتع و جوز و مـرى بخوراننـد و نـانخورش بكـفِ                          

خردل سازند باين طريق كه خردل كوفته دراب بجوشانند و كف آن بگيرند ا ين شديد الحده و حرافت اسـت چـون                       

 خارج شوند و اين دوالخرج حيات است شيح برنگ كابلى تربد كيل دارد هر يك چهـار                  بخورند و بدان ازان بگريزند و     

درم نمك سياه درم قسط تلخ ششدرم شربتى ازان پنج درم بشير تازه و ابن جميع گفته كـه انچـه در اخـراج حـب                          

د و سـواى آن دران      ام اين  است كه مريض را يكشبانه روز گرسنه دارند و صباح هفت جوز بخورانن                 القرع تجربه كرده  

روز چيزى نخورند پس آن را خارج كند و گاهى غالف آن خارج كرده و نوشيدن مرى قوى و نانخورش پر غوه خـول                      

ام و آن همـان نـسخه مجـرب            ناشتا استيصال و منع تولد آن نمايد و در اين دوا او را اخراج حب القرع بارها آزمـوده                  

سى درم و ضعيف را بست درم بدهند و شونيز ساييده بزهره نر گاو و       است كه در قول جرجانى گذشت مريض توى را        

سركه سرشته بر ناف ضماد كردن و درين باب قوى است و انچه اخراج كرم  خصوصاً حب القـرع نمايـد آرد تـرس و                          

د و  تر كرده بر نهار بنوشند و بر گرسنگى صـبر كننـ             اشنتين رومى و شيح است شربا و ضمادآ يا نخود سياه در سركه            

همچنين آب سماق منقوع و آب پودينه و آب خرفه يا آب كرنبدو آب سـداب و آب گنـدنا و آب پوسـت پـنج تـوت                            

مطبوخ هرچه ازين خواهند از دواوقيه تا چهار ادقيه باندك عسل بخورند و اگر با يكى ازين آبها دو مثقال قسط تلـخ                       

تر گردد و آن جوان را ديدم كه از نان او كرم برامد               و قوى يا روغن بيد انجير يا پنجدرم حب الرشاد اضافه كنند فعل ا           

نويسد كه تنقيه ماده بلغم كنند و قتل ديدان باشياى تلخ بـانجير كـه      تر ازن بمرد خفرو ترشى مى       و بعد دو ماه با كم     

ر در آن را خالصيت بود يا باسكار آن مثلى كشنيز خشك نمايند و اخراج آن تبليين طبـع كننـد و از حيلهـاى جيـد               

اسقاط كرم بادويه قتاله بشير دورتر از مريض بياميزند تا بـوى آن نـشمد و ديـدان را بـوى آن محـسوس نگـردد تـا                            

نمك و بـدون گـشنيز        گلريزند بعد و وفقه بينى بند كرده بنوشانند و اگر قبل شرب دو اندك گوشت كوفته بريان بى                 

ح و خشيزك و كبر و حاشاد غير آن اسـت كـه در قـول شـيخ                  بپزند و فرونبر نداد ولى بود و ادويه قتاله آن مثل شي           
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درگذشت و مثل افقيمون و افسنتين و شحم حنظل و حـب الفيـل و صـبر و سـقمونيا تربـد و اسـت پـنج تـوت از                              

مسهالت آن است چون كرم از خود خارج نشوند استعمال نمايند و مثل طراشيت و كشنيز خشك و سـماق و تخـم                       

 با كرم اسهال بار گردد استعمال كنند و گويند كه آب خرپزه بالخاصيت قتل كرم نمايـد    خرفه از قابضات  است چون     

و سركه خاصةً سركه عنصل چون صاحب كرم هر شب بخورد بسيار نفع كند و ماده آن قطع كند و خصوصاً به بعض                       

ل او تربد بشير تازه ناشتا      ايم نافغ است و اگر سقمونيا و مث         ادويه و حب ديدان و لقوق كه در عالج شهوت كلبى گفته           

بخورند كرم صغار و كبار اخراج نمايد و اين در مثل آن عجيب است و گاهى ادويه با ضمده از خارج استعمال كنند و    

اين ضماد قوى است ترمس برى و صبر و شحم حنظل و حب النيل به آب برگ شفتالو يا آلـو سرشـته حـوالى نـاف                  

دويه را به آب به يا بـرب آن بـسرشند و تغذيـه باغذيـه يابـسه قليـل الفـضول                      ضماد كنند و اگر معده ضعيف باشد ا       

كثيرالتوابل بايد مثل قالياى ناشفه و مطبخنات برى و كالخ كبر و صعتر و انجدان دلحـوم صـيد و نمـك سـودمند و                         

يع لقبول حاده   دوبا با زير و كحم كبوتر و نخوداب كثيرالملح و جميع كوامخ و ضماد كرنبيه و هر غذاى ملطف و جم                    

حريفه مثل ترب و خردل و سداب و جميع باز يرولبوب گرم مثـل كـرو يـا سـركه كهنـه و مـرى و جـوز و نارجيـل                               

خصوص كهته و شربِ آژ شور و كبريتى و نحاسى و آب قرلفل و آب انيسون مسحوق و همه نيكين و تلخ و تيز قتل                         

و چرب ماهى و شير برنگ مقشر هـر كـدام يكـدرم هـر يـك      كرم نمايد و بايد كه اغذيه بار در طب غليظ مولد بلغم    

سائيده با قند سياه و سرشته و حصه سازند و يكى ازان شب وقت خواب با شربت فاينذ بخورند  و بخوابند و كـودك                         

را چهارم حصه آن كافى  است و اگر شب وقت خواب مشت كنجد با قدرى قند آميخته بخورند و بامـداد بقـدر سـه                          

يل و يكدرم صابون بهم ماليده سه حب ساخته به آب گرم فرو برند انـواع ديـدان در همـان روز بالكـل     چهار درم قنب 

دفع گردد باذن اهللا تعالى و ازانجا كه تولد كرم از بلغم بود مولدات بلغم را بالكل متروك سازند و بعد از تنقيه و دفـع                          

آن منع كند و بدين مـسهل صـاحب ديـدان را تنقيـه              آن هر صباح ثلث قدرى آبكامه تجرع بايد كرد كه از آن تولد              

فرمايند هليله سياه افسنتين رومى درمنه تركى برنگ مقشر گاو زبان شاهتره بسفابج شاهى كلـى گـل سـرخ عنـاب                    

ترنجبين فلوس خيار شنبر گلقند روغن بادام شيرين هر كدام بقدر حاجت بدستور معهود جوشانيده صـاف نمـوده و                    
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عده در روغن داخل كرده بدهند و بعد ازان سفوفى ازين اجزا مرتب ساخته مداومت نمايند زيـره                  ترنجبين و غيره ماب   

سبز زيره كرمانى كرد  يا دارچينى مصطلى گل سرخ پودينه باديان گل گاو زبان هر كدام يكخرد كوفته بيختـه يـك           

وده بخورند مؤلف اقتباس گويد كه      مثقال بعد غذا سفوف سازند و بامداد آدائله مربى بگالب شسته مصطكى اضافه نم             

اين حقنه قاتل كرم است آب برگ شريفه و خوخ و نيب و آزاد و رخـت و پودينـه و تـوت تـرش و سـير و افتيمـون                               

هندى و ككرونده و قرطم و جوز ثامل و بنگره و بيد انجير و رواسن و قشار الحمار هر يك چهار توله و فنجنكشت نه                         

ن دقيق صعتر ترمس افقيمون درمنه تركى شيخ بيخ كبر قسط هر يك نه ماشه شـب                 توله سداب ا فسنتين قنطوريو    

بخيساند صبح آب برگ نيب و بكاين و هلهل و كسوئدى واملى هر يك نه نوله و آب شور يك نـيم پـا داخـل كـرده                            

رم شـحم   بجوشانند كه به نيمه آيده ماليده صاف نموده خيار شنبر افت توله شكر سرخ نه توله مقـل هـر يـك يكـد                       

حنظل نيم درم تربد سفيد چهار درم سوده سردار و نموده روغن بيد انجير مركب دو نيم توله اضافه نمـوده بـه كـار                         

برند و اين حب مسهل نيز نافع برنگ كابلى صبر كشنيز تربد سفيد برگ سنابرگ شاهتره هر يك سـه درم سـيماب                       

نه افسنتين حب النيل بغز النمكـت پوسـت هليلـه زرد و             كبريت  زرنيخ بيش مدبر نانخواه زنجبيل هر يك دو درم ك           

كابلى هليله سياه سهاگه بريان فلفل گرد هر يك دو مثقال حب السالطين مدبر بشوره پنج توله كوفته بيخته در آب                     

برگ تنبول دو پا من كهرل نموده چها بقدر نخود سازند شربتى از سه عدد تا پنج عدد بـه آب شـبينه و يـا بـه آب                             

ن كاغذى و اين سفوف نيز بسيار مفيد است برنج كابلى قنبيل سـرخس افـسنتين درمنـه افتيمـون سـودبرگ                      ليموا

راسن ترمس هر يك نه ماشه حب النيل هر يك توله تربد سفيد برگ سنا هريك سه توله شحم حنظل يك نيم درم                       

هر يك دو نيم درم نمك الهورى پوست هليله زرد كابلى و هليله سياه هر يك سه درم صبر مغز اكتمكت فلفل سياه            

التجارب معقـول اسـت افـسنيتن شـيح ارمنـى        سه درم شربتى سه درم با يك پياله شير گاو و اين معجون از خالصة   

قسط تلخ مرمكى قرنفل برنگ كابلى پوست هليله كابلى و هليله آمله تربد سفيد مشكطرامشيع هر يك درم تـرمس                    

رخس چهار درم كوفته بيخته بعل سرشته وقت شـب يـك تولـه بـا شـير                  نخود سياه هر يك درم غافث شش درم س        

بخورند و صبح چند عدد انجير خشك بخورند و بعد ازان شربتى مقدار يكخور بخورند و اين حب استاد صاحب كتاب 
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مذكور است برنگ كابلى پنج ماشه حبل الفيل مدبرتر بدقنبيل شحم حنظل هر يك دو نيم ماشـه خـردل يكماشـه                      

منه تركى افتيمون نمك نغطى ترمس را سن هر يك يك نيم ماشه با روغن نارجيل چرب نموده چند سازند                    سعد در 

شربتى دو درم و اين معجون در قتل و اخراج اقسام كرم مجرب است افسنتين شيح ارمنى قسط تلخ قرنفل مرمكـى                      

 كشنيز هر يك سه درم ترمس نخـود         آمايه برنج كابلى پوست هليله زرد پوست هليله هليله سياه تربد مشكطراشميع           

سياه هر يك دو درم و نيم شحم حنظل حب الفيل بدبر عصاره ريوند هر يك دو درم زنجبيل سرخس هر يك چهـار                        

درم درمنه يك نيم درم عصاره غافث پنجدرم كوفته بيخته بروغن بادام چرب نموده به عسل سه چند قوم ساخته از                     

ده و وقت شب بدهند و صبح جوز سه توله و انجير چهار عدد با نبـات خوراننـد                   سه درم تا سه مثقال در شير حل كر        

وليكن بايد كه وقت شب كباب گوشت كاو غذا سازند محشى شرح اسباب نوشته كه گاهى با ديدان سقوط اشتها يـا                      

نـد و گـاهى بـا       اسهال بود كه ازان خون سقوط قوت باشد پس بايد كه معالجه با شر به واضمده نافعه هر دو امر نماي                    

آن اورام احشا بود پس عالج مشكل باشد به هر آنكه عالج ديدان در اكثر امر باشياى جالليه بود و عالج اورام احـشا                        

در اغلب تبديل مطفيه مبرده باشد و اين هر دو امر امضا يكديگرند و ثوم را تا نير عظيم و نفـع تـام در قتـل ديـدان                              

شود اگر در انجا حرارت باشد و سر هندى گفته كه طبـيخ پوسـت                 تله افزوده مى  است و گاهى كشنيز سوده بادويه قا      

درخت توت و پوست بيخ آن مجرب است بايد كه يكى را ازان دو پوست تمام روز درآب تر كننـد بعـد ازان در تنـور                           

 برگ شـفتالو و  گرم تمام شب بدارند تا پخته مهر اگر دو پس براورده صاف كرده مقدار تحمل قوت بنوشند و اگر آب       

تر گردد و ايضاً از آنچه به تجربه رسيده طبـيخ بـيخ انـار تـرش و همچنـين       سكنجبين يا دوغ دران اضافه كنند قوى    

طبيخ پوست درخت آن است ليكن بايد كه بعد نوشيدن آن متصل اندك نـان در روغـن بـسيار آلـوده بخورنـد و در                          

گفت كه يكدرم ازان دراب گرم يا در جالب اخـراج كـرم دراز               جوامع ادويه در خواص مرداسنگ آورده كه مجربى مى        

كند و گويند كه شونيز و        كند و من تجربه اين كردم و چنانگه او گفته بود همچنان بافتم و اثربين مى                 وحب القرع مى  

برگ شفتالو را در شراب بيخته بر شكم ضماد كنند كه آن را در قتل و اخراج كرم خاصيت عجيـب اسـت و تكميـد                          

س ادويه نيز منفعت كثير نمايد طبرى گويد واحب است بر طبيب كه مزاج شاكى ديدان را نگاه كند اگـر  مـزاج او                         پ
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در طب باشد استفراغ او يك دفعه يا دو دفعه نمايد بدانچه استخراج رطوبت كند و غذاى او نشف بمثل تيهود كببك                      

 نيم درم صـبر سـقوط رى دو ثلـث درم هليلـه سـياه                و بچه ماكيان بريان سازد و بعد ازان اين سقوف بدهد مرصاف           

برنگ كابلى قنبيل برگ فنجكشت هوفاريقون هر واحد نيم درم شيح ارمنى يكدرم ترمس دو ثلث درم همه را ساييد               

در قدح شير تازه حل كنند و يك روز غذا نخورند در روز دوم صبح اين دوا بنوشند كه آن جميع ديدان امعا را قتـل                          

گفته كه اوال قتل ديدان كنند بعد ازان استخراج آ،ها باين دوا نمايند و قتل ديدان بدين نوع كننـد كـه                      كند و قومى    

بگيرند پوست توت و شونيز و افسنتين مساوى و هر روز دو دانگ يكبار با جوز و بار ديگر بشير تـازه و يكبـار بـشكر                           

دان نبود بدانند كه ابتـدا بمـوت نمـوده و ضـعيف             دهند تا آنكه چون كرم را به دهند كه مرده خارج شده و حركت ب              

شده و تشبث آن در موضع ضعيف گشته پس دواى مذكور بدهند كه آن را بيـرون آرد چـون متعـسر گـردد و بـدوا                           

خارج نشود بايد كه بزيت يكمرتبه يا دو مرتبه حقنه كنند بعد ازان دوا بدهند و بعض مقتقدمين از فهماء ترياقى كه                      

اند كه بدان حقنه كنند و ازان بنوشند نسخه آن بگيرنـد تخـم                يدان است تصنيف  نموده و امر كرده       مسمى ترياق الد  

جكالپوست پنج توت برنگ كابلى اطفار الطيب سوخته پنج سوسن آسمانجولى يك دوم زنجبيل چينـى اسـفند هـر                    

ارمنـى و تـرمس هـر يـك         يك يكدرم شونيز و مرو قنبيل عنصل بريان آرد كرسنه هر يك سه درم افسنتين و شيخ                  

پنجدرم همه را كوفته بيخته به عسل تلخ سرشته بدارند و چون اراده حقنه بدان كنند در زيت يا در شير تازه يـا در                         

آب گرم حل كرده حقنه كنند و مقدرا او در حقنه از يك مثقال تا دو مثقال باشد و چون اراده تناول او نماينـد سـه                           

يك قدح بنوشند و روز چهارم ازين دوا و دو مثقال گرفته و در شير حل كرده بنوشند                روز ناشتا شكر و شير تازه يك        

كه استيصال ديدان كنند و هر گاه خروج ديدان و موت آنها مشكل گردد اين ضماد استعمال كنند افسنتين و صـبر                      

دو درم همه را سوده     و هليله در هر واحد سه درم برگ ريحان سه درم پوست يا ثمر آزاد درخت سه درم آب حلزون                     

بشراب تلخ يا آب قصب رطب سرشته بر پارچه ماليده بر معناى مستقيم اگر ديدان دران موضع تولد كند و در كـرم                       

اند اگر بخـرده در       حيات و مسند بر همه شكم ضماد كنند از قتل ديدان كند پس اخراج آن بدو اسهال گردد و گفته                   

پخته بخورند و آب آن بنوشند همه كرم بسهولت فرود آرد و مردنى از فقهـاى                ابتداى طلوع آن از زمين گرفته با ثوم         
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طبرستان از من گفت كه آن از آب چشمه كبريتى افتاد روز در هر روز يكبار نوشيد و روز هشتم باسـهال ريـسمانى                        

بى و سببى حب    مثل سبحه طويل از حب القرع كه طول او زياده از دو ذراع بود برامد و صحت يافت و بعد ازان بوج                     

القرع نديد و فربه شد و رنگ آن نيكو گشت و شخصى در بغداد معروف بيلور بود كه براى ديدان افسنتين بميفتـيج                        

  .خوراند و اثر محمود ظاهر ميشد يكدو دفعه مى

   

  عالج كرم كوچك

رنـد و حقنـه و      حقنهاى منقى امعاد حموالت قاتل كرم كه در قول شيخ و جرجانى و  غيره مذكور شد بـه كـار ب                     

حمول كه در قول خجندى مسطور شانه نيز مجرب است و روغن خسته مشمش تلخ بر تنقد بمالند و بچكانند قطور                     

روغن برگ سيب و آب برگ آن در مقعد كذا قطور و طالى مقعد بميلم يا رسوت به آب سـوده دريـن بـاب آزمـوده                           

جالو و بهنگره سياه و برگ تنبول پختـه و جـوز ماثـل    است و اين حمول نيز بسيار سفيد است آب برگ شفتالو و سن          

كهنـه آولـده      هر يك يك توله روغن بابونه در احت هر يك نيم توله عصاره افنستين و غافث هر يك سه ماشـه پنبـه                      

بردارنده ايضاً رفت و صبر و شونيز مكدرسه ماشه در رغن تلخ آ؛يخته و ايضاً گل فتيله چراغ در روغن چراغ سـوده و                        

 شحم حنظل و قنوريون كبير و نمك و شونيز هر يك دو درم كوفته بيخته به آب برگ شفتالو و هلهـل و الفبـا                          ايضاً

تفط سياه و قطران و صبر برابر دراب برگ شفتالو شريفه و اين حب نيز مجرب است بـيخ كبـر صـعتر پودينـه سـبز                     

يز منقى سرشته جهابقـدر نخـود سـازند         ترمس ابهل افتيمون هر يك مفت باشد چند بيد ستر سه ماشه در شيره مو              

مشوتى سه عدد بورق نقره پيچيده وقت شب بعرق شاهتره و افسنتين هر يك پنج توله و شربت افسنتين سه توله و                      

صبح اين دو ادهند بيخ كبر ترمس افتيمون هر يك يك ماشه در اطريفل كبير انظاكى يك توله ورق طال يـك عـدد                        

 افسنتين هر يك توله در عرق كيوره نه توله عرق بهارنارنج پنج توله بنوشند و تخـم                  پيچيده بخورند و شربت ابهى و     

كارى سه ماشه شونيز چهار ماشه و جندبيد ستر و زفت رومى و افسنتين و گل بابونه يك ماشه در روغن چنيپه سه                       
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قلـع مـاده آن نمايـد و        توله آميخته در معقد مالند و بقول شيخ محمول نمك و حقنه به آب گرم قتل كرم صـفار و                     

تر ازين حقنه ايست كه دران قنطوريون و قرطم و زوفا و نوه و شحم حنظل داخل باشد و گرم استعمال كننـد و       قوى

تر اين حمول قطران است در پنبه آلوده و حقنه خصوصاً در روغن تخم مشمش تلخ و مغز تخم شفتالو تلخ كـه                         قوى

كنند و حمول بعرطنيثا و بخور مريم و پوسـت بـيخ لـنج                قطران نيز حقنه مى   دران ادويه قتاله پخته باشند و گاهى ب       

ميسازند و براى چيدن كرم خرده پاره گوشت برشته بسته در معقد نهند و بعـد زمـانى رشـته را بكـشند پـس كـرم              

ولد شود در   بحرص بران جمع شوند و اعاده اين تدبير نمايند آنكه شفا يابند و بدانند كرمهاى خُرد كه معقد طفل مت                   

سوت تركچور كميله با برنگ كوفته بيخته به آب بخورانند و هرگاه همين ادويه را سائيد و  بزهـره گـاو سرشـته بـه                          

پارچه آلوده حمول كنند در قتل و اخراج كرم كوچك مجرب و آزمـوده اسـت و مغـز مارچيـل بـا شـكر خورانيـدن                           

ند و بعد از لحظه طفل را بر روى او غلطانيده معقد او را              بالخاصيت نفع دارد و حناى خشك و موم سرشته يشان ساز          

اندك اندك با انگشت يا بچيزى ديگر بخارند و مقابل چراغ دارند و بكشايند و هر كرمى كه ظاهر شود آن را بگيرنـد                        

و اگر بموم روغن بيرون و اندرون معقد چرب كنند منع خوردن كرم مقعد و خاريدن آن محل نمايـد و اگـر حـوالى                         

معقد كرم خورده باشد مغز خسته شتفالو و برگ سبز او با هم كوفته طال نمايند و ماليـدن پـرن مـاين كـه روغنـى                           

فرنگ است برمعقد طفل در قتل كرم مجرب است و شيح ارمنى يك مثقال و صبر سقوطرى نيم درم كوفتـه بيختـه                   

ـ                و تلـخ و يـا اب سـداب و يـا صـبر درآب               در آب برگ شفتالو سرشته بر ناف ضماد كنند و حمول بروغن تخـم زردآل

افسنتين به آب برگ شفتالو يا سركه يا بقطران حل كرده يا پنبه آلوده و يا كرو يـا بـه آب شـفتالو يـا قرومانـا و يـا                               

بروغن از خرد يا به آب گندناد يا قفط سياه به پارچه آلوده و خوردن نعنع و نوشيدن طبيخ اقحوان و كـذا جنـيح بـا                  

ردچوب و حقنه بر روغن كنجد هر واحد نافع است و بهتر از همه اين است كه جدوار بسركه ترش كـه                      طال و فتيله ز   

بسيار تند نباشد سايد و پنبه بدان آلوده در معقد نهند كه در يكبار ازاله آن نمايد و بتكرار استعمال حاجت نيفتـد و                        

د آميخته بنوشانند و يا برگ شفتالو ساييده        مجرياست بقول اطباى هند زردچوب و با برنگ در آب ساييده شكر سفي            

بنوشانند و در پنبه آلوده حمول كنند و يا شيره برگ گلرونده يا برگ ارند يا گل تنباكو سوخته روغن سرشـف حـل                        
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كرده يا ايلوه و مليم را سوده بر روغن چراغ آميخته در مقعد بمالند و يا برگ نيب و هلدى را ساييده حب بسته يكى 

ى در مقعد طفل درآرند كه روى و سبزير براز را نيز نافع است و روغن تخم نيب براى كرم همه جـا مفيـد                         بعد ديگر 

است و با شيره برگ بنگره سياه و شيره برگ و معنوره سياه و شيزه برگ تنبول آميخته هـر روز دو بـد بانگـشت در                          

د در سه روز همه كرم بميرد و ايـن حـب نيـز نـافع                مقعد بگردانند يا فتيله از پارچه ساخته باين آبها آلوده بردار مم           

است رسوت جا بود مليلم كات سفيد را قبون برگ كنار نارجيل كهنه مساوى ساييده بقدر موثر جها سـازند و يكـى                       

بدهند جرجانى و التى گويند كه كرم خُرد كودكان را بيشتر افتد و در شكنهاى مقعد بسيار افتد بايد كه آن را پĤك                        

وغن تخم زردآلو و روغن مغز تخم شفتالو بمالند و فتيله به زهره نرگاو و بنفط سياه يا بقطران آلوده بردارند                     كنند و ر  

و آب پودينه و برگ شفتالو و طبيخ شحم حنظل همه نافع است فتيله ازان سازند يا حقنه بدان كنند  اگر شـونيز و                         

كنند نيكوست و با بورق و شحم حنظل و شونيز و قطران            ترمس و بابونه در نبيند جوشانيده صاف نموده بدان حقنه           

و نفط سياه در نبيند جوشانيده حقنه نمايند و ايضاً آب زيتون و آبكامه با نفط سـياه آميختـه حقنـه كـردن صـواب                           

باشد و صبر بسركه ساييده فتيله بدان آلوده بردارند و از نطرون و شحم حنظل و شونيز شـياف كننـد و كودكـان را                         

هندى بوسيده خورانيدن سوددار و شيخ ارمنى با خرما بكوبند و بدهند مردم بزرگ را اگـر ايـن مـرض محكـم                       جوز  

شود بدشوارى زائل شود در ابتداى ظهور آن زود عالج بايد كرد ابوسهل گويد كه در دو صفار حقنه بطبيخ مغز تخم                      

ور يـون كننـد و آب زيتـون نمكـين چـون             بيد انجير و آب پودينه و نطرون و مطبوخ قلقديس و شحم حنظل و تنط              

بامرى حقنه كنند و حقنهاى معمول الطبيخ افسنيتن و شياف معمول از نمك و نطرون و شحم حنظـل نـافع اسـت                        

حمول زهره نر گاو در صبر در پنبه آلوده مفيد بود صاحب خالصه گويد كه حقنه به آب برگ شـفتالو يـا شـونيز در                          

ه تركى در شير آميخته بقدر حاجت بدهند اگر احتياج افتـد افـسنتين و برنـگ                 ترمس و شحم حنظل سازند و درمن      

كابلى مقشر و شحم حنظل با زهره گاو سرشته بر شكم ضماد كنند و اگر درمنه تركى يكدرم و صبر نيم درم به آب                        

رب برگ شفتالو سرشته بر شكم بمالند و چون خشك شود اعاده كنند همـين حكـم دارد و صـاحب خالصـة التجـا                       

داد و شكمش برآمده بود دومى بسيار هميكرد و قـرار قرانـدر               گويد كه كودكى سه ساله را كرم معده تشويش مى           مى
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طلبيد و با وجود آن از قبض شكم پيوسته در مسج بود و گاهى چون طبيعت                  شكم داشت و الغر شد و غذا بسيار مى        

منه تركى را بانار دانه نيكو كوفتند و هر بامداد مقـدار            اجابت كردى كرم دراز بيرون آمدى حضرت واال فرمودند تا در          

دادند بعد از چند روز طبيعت بكشود و كرمى چند دراز فرود افتاد و صحت يافت انتهى مصنف شفاراالسـقام                      جوز مى 

دهند و اكثر آن در نـواحى         شوند و ايشان را ايفا مى       نويسند گاهى در شكم صبيان كرم كوچك متولد مى          و قرشى مى  

قعد باشند و گاهى كرم دراز نيز درايشان تولد كنند و اما كرم كدو دانه كمتر پيدا شـوند و معالجـه كـرم دراز ايـن                           م

است كه شيح ارمنى اندك بمقدار قوت ايشان در شير بدهند و گـاهى احتيـاج اف تـد بـه تـضميد شـكم ايـشان از                            

اين است كه راسن زردچوب هر واحد يكخـرو         افسنتين و غير آن كه در قول صاحب خالصه گذشت و عالج كرم فرو               

و شكر مساوى هر دو در آب بخورانند و از شكم حنظل و قنطوريون و نمك شياف سـازند و حمـول زيـت انفـاق يـا                            

روغن مشمش يا روغن تخم شفتالو تنها يا باندك صبر يا زهره نر گاو يا نفط سفيد در پنبـه آلـوده نـاقع بـود و ايـن                             

سرخس و افقيمون و بسفايج و قسط و مرد پو است بيخ توت هر واحد سـه درم جوشـانيده                    حقنه مفيد قنطوريون و     

بزيت استعمال كنند بعضى گويند كه چون كرم خرد قبل استحكام و بلوغ عارض شود بسرعت شـفا يابـد و بعـد آن                        

نظـل  بمشكل زائل شود و مقعد را به آب پودينه با آب بـرگ مـشمش يـا آب شـحم حنظـل بـشويند و از شـحم ح                            

قنطوريون دقيق نمك هندى مغز تخم زردآلوى تلخ مساوى كوفته بيخته شيافت سازند و اگر افسنتين رومـى صـبر                    

سقوطرى  شحم حنظل كوفته بيخته بزهره گاو سرشته برشكم معقد ضماد نمايند جهت ديـدان صـغار كـه در روده                      

ه درم در زهره گاو يك عدد حبل كرده و          مستقيم اطفال بهمرسد مجرب است و اگر افسنتين سه درم برگ شفتالو د            

قدرى سركه داخل نموده بر حوالى نان طال كننده حب القرع و كرم دراز اطفال سنفيد و ادويه مختصه مسهله اينهـا                      

پالس پĤبره و اندر جو تلخ و كالى زيرى است و آب نقوع كريله خورانيدن و مرداسنگ نيز داخل ادويه مسهله ايـشان                       

رانيدن زيت انفاق و ماليدن آن بر مقعد مفيد است و طفل و مرضعه را از اغذيه مولد بلغـم بازدارنـد و   نمايند و خو  مى

نويسد تدبير كسى كه از دهن در شكم دو مار داخل شود ايـن اسـت كـه                    خول حيه در بطن صاحب شفاءاالسقام مى      

هند و اگر قى كنـد دو ران خـارج گـردد            شير و شراب بنوشانند و ادويه مقيه بادويه ترياقيه حافظ روح مقوى قلب بد             
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بهتر واال رياضت قويه و دويدن شديد الزم گيرد تا قوت او ساقط گردد وسرنگون بياويزند و مقابل دهن او شير گـرم                       

ل كند و بر ايدو اگر آب بجوشانند و دران اندك نوشادرو اندك كبريـت                 بدارند تا بخار او بحلق رود و يا بسوى آن مى          

ن حقنه كنند مار به جانب دهن بگريزد و خروج او بقى سهل گردد و سقطه و صدمه بر شكم بقول شيخ                      آميزند و بدا  

عالج صواب در جميع آن اين است كه خون برآرند اگر ممكن بود و بعدازان كنـد رود دم االخـوين و گـل ارمنـى و                           

ى آن باشـد افيـون يـك قيـر اطنـذران            كهربا هر واحد يك درم بثلث رقيق بخورانند و اگر نزن الدم يا اسهال آن بـاق                

  .دهند آميزند و بعد ازين بايد كه نظر كنند بدانچه در باب صدمان در آخر كتاب مى

   

  امراض مقعد

بدآن كه بيماريهاى مقعد عسرالبرر است از پنج سبب يكى آنكه گذرگاه و مجراى فضالت است كه بالطبع بسوى                   

افزايد پس سكونى كـه       نمايد و در الم آن مى       آيد و تحريك آن مى      دن مى ريزد بواسطه سفل مكان و دائم براز ب         آن مى 

بدان قبول منافع ادويه تمام شود و طبيعت بدان از اصالح مرض متمكن گردد حاصـل نـشود دوم آنكـه معكـوس و                        

مقلوب از تحت بسوى فوق و دهن آن بسوى اسفل است پس لزوم و استقرار ادويه درانجا مـشكل بـود بلكـه قبـل از                          

وصول نفع ساده شوند سوم آنكه شديدالحس است به هر آنكه عصبى است تنطاى يا اعصاب حس دران بسيار اسـت                     

شود و كثرت وجع جذاب مواد است چهارم آنكه موضـوع در اسـفل اسـت                  گردد و درد بسيار مى      باندك ايذا متالم مى   

از اظهار حال بران اسـت پـس در عـالج           احدار فضول بسوى آن آسان بود پنجم آنكه محل استنكاف از نظر طبيت و               

امراض اين مهلت روا ندارند و هرگاه خللى درين عفو  محسوس شود به زودى در عالج آن كوشند چون امراض ايـن                       

طول كنند اكثر عالج نپذيرند و علل مقعد تابع امراض امعاد بود به هر آنكه مقعد طرف مهاى مستقيم است و امراض  

واسير دريج البواسير و قشرالبواسير و نواصير دورم مقعد و شقاق مقعد و استرخاى مقعـد و                 مقعد دوازده است يعنى ب    

هاست   خروج مقعد و حكه مقعد و قروح مقعد و مقعد غيرشقوب و فوهات عروق يعنى نزن الدم از مقعد بواسير فزونى                    
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 باسـور ثولـول يعنـى مـسر را          كه بر دهن رگهاى مقعد از دوم سوه اوى غليظ پيدا شود و بواسير جمع با سورسـت و                  

كنند چنانچه بواسير الـف و        گويند و مراد از مطلق بواسير آن است كه در مقعد باشد و در غير آن مقيد استعمال مى                  

شفت در رحم و بواسير هفت قسم است بحب اشكال آن يكى ثولولى و آن از جهت رنگ و مهالهت مـشابه مـسهاى                        

 تر است و اين را عدسيه و حمصيه نيز گويند و دوم غلبـى و آن مـستعرض                   خُرد مثل عدس و نخود باشد و اين روى        

مدور سرار جوانى رنگ مشابه دانه انگور باشد سوم تولى و آن دراز و نرم دموى به شكل توت نيم پخته بود كه سرش         

ند و سـفيد و     مدور محبب سرخ و بيخ او باريك سبز باشد چهارم نفاخى و آن مثل نفاخات بود كه از شكم ماهى براي                    

تـر بـود شـشم        بى درد باشد پنجم نخلى وآن شاخها و بيخها بسيار دارد همچون درخـت خرمـا و ايـن از همـه روى                      

تـرى و آن دراز و سـخت شـل دراز             سمينى و آن گردومين بود مثل انجير و اين درد دارت كمتر از نخلى باشد هفتم               

وع اخير غيرمشهور گويند كه يك نوع شبيثه بوزغه در دست خرما باشد و ازين جمله سه نوع اول معروف اندر چهار ن

و پا دوم باشد و اين را وزغى گويند و اين نيز بذر بود كذافى النبض الكبير و هر كدام ازين اقسام اگر منفـتح سـيال                            

 بـسيار   بود كه خون و زرداب ازان سيالن كند آن را داميه گويند و خون يا باد دار معينه يا غيرمعينـه آيـد و گـاهى                         

سائل گردد و بسبب انفتاح عروق كثير و اگر چيز سازان سائل نشود و آن را عميا خوانند و اصم نيز و ايضاً هر يكى از                

انواع مذكوره يا خارج از مقعد بود و آن را تانى و ظاهر گويند و عالج اين سهل بود و يا داخل مقعـد باشـد و ايـن را                              

ر آنكه محسوس نشود ادويه درنجا بد شوراى رسانيده شود و چنانكـه بايـد بـران                 تر پĤ شد به ه      غائر نامند و اين روى    

قرار نگيرد تاثير نكند و خصوصاً آن كه بسوى پيش قريب ناحيه قضيب بود كه اين گاهى حـبس بـول سـبب درم و                         

 ايـن   مزاحمت مجراى بول كنده انچه بسوى راست يا چپ يا بسوى پس باشد در وارث كمتـر ازان بـود و رد بعـضى                       

باسورها سه يا چهار يا شش عدد بود در طول روده مستقيم قريب از گردو تائب مقعد عقده عقده پديد آيد و اين نيز                        

از همه روى بود با مجله سبب بود مسير خون سودا وى بود و اين خون در گونه بود يكـى خـون محتـرق و تيـره از                             

حاد محترق با خـون و تـسخين آن دوم خـون غلـيظ متولـد از                 تناول اشربه و اغذيه و ادويه گرم يا از اختل صفراى            

تناول اطعمه سوداوى مثل كرنيب و عدس و  بادنجان و لحم تريد و صيد و مانند آن و اين حله بسيار نباشد ولى اگر                         
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صاحب او انچه بخورد نيك نخايد و كثرت جلوس بر جاى براز خاصه بر جائيكه صـاحب بواسـير نشـسته باشـد نيـز                         

اسير است و قسطابن بوقا گويد كه بسيار خوردن روغن بيد انجير بواسير پيدا كند و اكثار صـبر مـضر ايـن                       محدث بو 

مرض است و خوردنش در گرما و سرماى شديد سوزش مقعد آرد و رگهاى او را بكشايد و ايـن مـرض در شـهريارى                         

يوه بسيار بود اكثر پيدا شـود و مـردم          رطب كه هواى آن عفن و تيره بود و طعام ايشان شير و خرما و ماهى شور و م                  

سوداوى مزاح را هم اكثر و بدتر واقع شود و عم و خون بسيرا محد و مولد اين علت است و در خالصـه نوشـته اهـل                            

اند كه اكثر مردمان را كه در دماغ علت سوداوى بود ازين علت خالى نباشد از باد آ، يا از واله آن و      تجارب چنان يافته  

ايد كه بواسير اكثر از سوداود م سوداوى پيدا شود و كمتر از دم بلغمى متولد گردد و اگر ازين تولد كند                      فرم  شيخ مى 

مثل نفاطات يا نفاخات شكم ماهى پيدا شود و ثولولى اقرب بماده سودا قريـب از صـافت بـود و تـوتى بـسوى مـاده                           

 طبرى و كرمانى فساد اين خون و غلـظ آن           دمورى قريب از صرافت و عنبى ميان و مويت و سوداوميت باشد و بقول             

يا به سبب حرارت جگر و يبوست آن باشد و يا بسبب كثرت و طول و قون آن در عروق يـا سـبب ضـعف طحـال از                             

جذب فضول غليظه و بقاى آن مختلط بخون و يا بسبب تناول اطعمه مفسده مولده سودا و جالينوس گويـد ممكـن                      

رگها در مقعد حادث گردد و منهداد در باوهاى جنوبى و درباد جنوبيه بسيار افتد نيست كه بواسير بدون انفئاح دهن 

و بهترين اقسام بواسير آن است كه خون ازان اندك اندك آبدنه دفعه و چون در زنان خون بواسير بسوى رحم حائل                      

ايند و گاهى صاحب بواسير     گردد و بحيض برايد بدان انتفاع يابند و بايد كه اين بضاعت كنند و ادرار حيض ايشان نم                 

را رعاف عارض شود و بواسير زائل گردد طريق تشخيص اين مرض اكثر ارباب بواسير را رنگ مخصوص ايشان باشـد                     

و آن زردى مائل به سبزى است و در دو تقل و خارش در مقعد و در خـونى خـروج خـون قبـل از بـراز يـا بعـد آن                                 

بواسير است و انظاكى سفيدى لب زيرين و تقشف آن و خفتـان سـياهى               بقطرات و غيرمختلط با هراز نيز از عالمات         

زبان و ضعف قوت و خروج براز اندك و تقدم انتفاخ عروق نزد حدوث آن نيز از ايشان تولد بواسير نوشته پس كثـرت          

ثقل و قلت خلش و سوزش دليل خون غليظ است و شدت در دو كثـرت خلـش و سـوزش نـشان خـون صـفراوى و              

اع و كثرت دغدغه و ظهور ضعف بسيار پس از جماع و قلت اشتها و سوءهضم و گرانى بسيار و كوفت                     ضعف توت جم  
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اعضا بعد از خواب و تغيير رنگ موى و خارش درين آن دريختن مـوى و ضـعف دنـدان و بـدى رنـگ آن و سـرعت                             

ر سـندر و صـداع      سقوط آنها و تهييج دور چشم مثل سوءالقضيه و سرعت سستى در حركات و وقـع غـشى و دوار د                    

اند و باشد كه دانهاى       سوداوى و اختالج معده و قلب و  جگر و هالكت بمرگ مفاجات نيز از عمارات اين مرض نوشته                  

با سور با خروج مقعد و درد و درم بيرون آيند و اصالً اندر نروتد و به هالكت رسانند كذافى النبض الكبير و بدانند كه   

 بواسير است و آن را قمروح در معاى مستقيم و باالى آن باشـد بخـروج خـون يـا                     شود كه مريض را     بيشتر گمان مى  

زرداب شبيه بدانچه از بواسير خارج شود پس بايد كه درين تامل نمايند تا غلظ نكنند بالجمل عالج جميع اقسام آن                     

ابى كـه در آغـاز      شـود باسـب     قريب بكديگر است به هر آنكه باده همه خون سوداوى است و اين مرض كمتر زائل مـى                 

امراض مقصد مسطور شد و معذلك مواد اين مرض سوداست عالج بدآن كه عـالج بواسـير بـر دو نـوع اسـت تـام و                           

غيرتام و عالج تام قطع با سورعين و اسقاط آن بادويه الحاله و مجففات و مدطالت جراحت آن است و عالج غير تام                       

ح كبد و طحال و معده و تقويت آنها و استعمال جالسات خون             تنقيه سودالضمد و حجامت و زلرو مسهل است و اصال         

و مسكنات وجع و مفتحات با سوره تحليل ماده بواسير باستحمام در رياضت و اصالح غـذا بالجملـه معالجـه بواسـير                       

   .مطلقاً از ده وجه بيرون نيست

اعراض مـستولي گـشته و يـا بـيم          اول تنفيه بدن به فصد و حجامت و مسهل و اين وقتي بايد كه ماده غالب باشد و                   

استيالي آن باشد و يا سيالن معتاد حبس شده باشد و از آن بيم حدوث مرض ديگر بود دوم رعايت اصـالح جگـر و                         

باشد پس از اصـالح       در ورد و غيره بدان چه در جاي هر يك مسطور است بهر آنكه بي سوءمزاج اين اعضا هرگز نمي                   

سوم تحليل ماده به استحمام معتدل متواتر و رياضت دو لك اسافل به كرات و               مزاج به اعضا دفع مرض مسهل گردد        

مداري آهسته در اكثر اوقات و نشستن در ارجوجه و يا در كشتي بعد تـدبير سـابقه لـيكن در شـدت مـرض نـشايد                           

ق بـه شـرط     چهارم رعايت غذا به نحوي كه در ماليخوليا گذشت و پرهيز از مولدات سودا پنجم باسور از دستكار واثـ                   

تحمل مريض الم آن را و عدم مصول صحت از عالج ديگر بهر آنكه در قطع آن ها احتمال آفتـي عظـيم اسـت مثـل               

رسيدن ضرر به اصل عضلة مقعد و مثانه و عدم حبس خون و توريم مقعد ششم استعمال ادويه با اكاله و ايـن عمـل                         
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استعمال مسكنات الم نهم استعمال حابسات خون و زرداب         ها به نظر آيند هفتم        وقتي بايد كه قطع ميسر نبود و دان       

دهم استعمال مدمالت جراحت بواسير و هريك از اين معالجات عشره مفصل  مسطور گردد و مجمالً اين است كه تا                     

وقتي كه خون غليظ و سياه بر آيد و حرارت به شدت باشد و ضعف طاري نشود بند نه كنند كه در آن امان اسـت از                           

راض رويه اما چون سيالن خون افراط كند و سرخ و صاف و رقيق بر آيد و ضعف شدبد ظاهر شـود عالجـش                        اكثر ام 

الدم نمايند و ديگر حابسات خون استعمال كنند و داغ كردن مابين حنضر و نبصر از براي قطع خـون                 مثل عالج نفث  

جبار و شربت آن اسـت كـه بـا وجـود            اند و حب سندروس نيز مجرب است و خاصيت بيخ ان            بواسير از مجربات نوشته   

هاي بواسير اذيت دهند و ممتلي و با درد باشند و خون محتبس گردد                كند و اگر مس     حبس خون قبض طبيعت نمي    

بايد كه بعد فصد باسليق فصد صافن و يا فصد مابض و يا حجامت ميان هر دو سرين نمايند و مفتحات افواه باسور و                        

آن است كه بعد فصد باسليق زلو بـر عـصعص يـا بـر حـوالي بواسـير يـا بـر نفـس آن           تسهيل خون بكار برند و بهتر       

كند و مرهم سفيداب كـافوري نيـز در           چسبانند و مسكنات به عمل آرند و ماليدن روغن زرد و رفع درد و بواسير مي               

در آن مزلفـات    تسكين مخصوص است و اگر احتياج باشد تنقية سوداويه مسهل يا مطبوخ هليلة سياه و افتيمون كه                  

بسيار باشد و ماءالجبن كنند بعد از آن اطريفل صغير و حب مقل خورانند و تدام طبيعت را نرم دارنـد بـا اسـتعمال                         

اطريفل مقل ملين و هليلة مربي و امثال آن و اصالح كبد و طحال كنند و تقويت جگر مرعي دارنـد كـه بواسـير بـه                           

ضعف جگر است و تصفية خون از مـصفيات آن و هليلجـات نماينـد و                انجامد و اسهال بواسيري اكثر م       ضعف جگر مي  

اگر تدابير مذكوره زائد نكند بهتر آن است كه مجففات باسور بكار برند و يا با آهن قطع كنند و اگـر برداشـت قطـع                          

كـه بـر   روغن  نباشد دواي تيز مانند ديگ بر ديگ و فلدفيون نهند به نوعي كه اين ادويه بر روي مرهمي چسبندة بي     

مرغ ماليده باشند قدري قليل پاشيده بر روي دانه بچسبانند چنان كه به جاي ديگر نرسـد                   پنبة رقيق يا بر زردة تخم     

و يك روز بگذارند و يك روز مهلت دهند تا آنكه دانه سياه شود و چون سياه شود بر آن برگ كرنب مطبوخ و روغـن                         

دواي مسقط نمايند تا آنكه ساقط شود پـس در آبـي كـه انـدر آن                 گاو كهنه گذارند و تسكين وجع كنند بعده اعادة          

قوابض مثل عدس و پوست انار و مازو و زرورد و گلنار جوشانيده باشند مريض را بنشانند و گاهي احتياج به تـسكين              
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كننـد بعـده      وجع افتد به مثل طبيخ خطمي و خبازي و بنفشه و گاهي روغن زرد بسيار قبل از قوابض استعمال مـي                    

مرهم سفيداج و مرتك و يا بعد اسقاط پيه بط و مرغ و مرغابي و كوهان شتر و مغز سـاق گـاو و خطمـي و كتيـرا و                              

زردي بيضه با روغن بنفشه مرهم ساخته استعمال كنند و يا برگ كرنب را در آب بجوشانند و با مـوم و روغـن مـاده        

قط نكنند و اصالح غذا به اغذية جيدة رطبة مولد خـون            گاو سرشته بكار برند و بايد كه تمام مسها را به يك دفعه سا             

صالح مثل شورباي گوشت بره و ماكيان فربه و بيضة نيمبرشت و خاگينه و مانند آن سازند و از اغذية مغلظ كثيف و                       

شور و محرق خون مثل گوشت گاو و آهو و اسپ و گاوميش و بادنجان و عدس و كرنب و شير و خرما و ماهي شور و      

از فواكه و ادوية مضر اين مرض و ابزار و نوابل چون سير و فلفل و از گوشت خشك و پنيـر خـشك اجتنـاب                          جز آن   

بايد كه بـاالي طعـام    باشد پس مي نمايند و بدانند كه در اين مرض ضعف معده و امعاد جميع اعضاي رئيسه الزم مي         

لوي و نمك سليماني و ايضاً كپور كچري قرص مصطكي و عود يا جوارش عود و مصطكي مركب و انوشدارو ساده و لو      

سه ماشه در عسل يك توله و يا سفوف آن و يا سفوف كندر و االيچي كالن و باديـان و كپـور كچـري برابـر و نبـات                              

مساوي همه شربتي هفت ماشه و شرب شيرة قنب بريان و خام يا كپور كچري و االيچي كالن و باديان هر يك سـه                        

 و يا همه و برگ تنبول پخته سه چهار عدد خصوصاً كسي را كه عادي بنگ باشد نفع بـود                     ماشه و با چهار ماشه تنها     

انـد و كـذا جملـه امـراض مقعـد را و عـالج بـراي                   فائده اكثر اطباي مجربين زوال اين مرض به الكليه نادر دآن استه           

در ابتـداي ظهـور آثـار       النبض الكبير ليكن مخفي نماند كـه چـون            تخفيف مرض و تسكين اعراض آن نوشته كذا في        

بواسير اول فصد باسليق كنند و به فاصلة يك هفته فصد و صاف و همچنين رگ اسـليم چـپ گـشايند و مـاءالجبن                         

نوشانند دور تلطيف غذا كوشند و از مولدات سودا اجتناب ورزند و تا چهل روز اين دوا دهند اندر جو تلخ رسوت  هر                        

توله و همچنين استعمال حب رسوت كه در آن نتـر بـاال داخـل اسـت و                  يك يك ماشه نبات يك نيم توله مسكه دو          

عنقريب در قول اطباي هند بيايد و بعد دو روز غذا قورمه بچة بز به نان خشكار تنوري دهنـد بـه حكـم الهـي دفـع                            

رفـه و   گردد و باقي تدابير ازاله آن در مجففات و مسقطات بيايد حابسات خون بواسير مثل شيرة بيخ انجبـار و خ                      مي

كشنيز و بارتنگ و شربت صندل و انجبار و قرص كهربا بدهند ديگر لعاب ريشه خطمي چهار ماشه شيرة بيخ انجبار                     



784 

 

چهار ماشه شربت بنفشه دو توله بارتنگ چهار ماشه پاشيده بدهند ديگر كوكنار يك ماشه هليلة سياه يك ماشـه در                     

الثعلب و عرق شاهتره برآورده رب به بارتنـگ   در عرق عنبروغن گاو بريان كرده سوده همراه لعاب ريشه خطمي كه         

داخل كرده باشند بدهند كه در حبس خون بواسير معمول است ديگر هليلة مربي يك عـدد خـورده بـااليش لعـاب                       

اسپغول شش ماشه با نبات شيرين ساخته به نوشند كه رفع قبض نيز كند و گاهي لعاب ريشه خطمي چهار ماشه و                      

شود ديگر طباشير بهوج تپر شاخ گـوزن هـر دو             ربت انار دو توله و بالنگو شش ماشه پاشيده داده مي          به جاي نبات ش   

اآلس و انجبـار      سوخته مكد يك ماشه در انوشداروي لولوي علويخان نه ماشه ورق طال يك عدد سرشته شربت حـب                 

بـرآورده تخـم بارتنـگ و فـسر         هر يك يك نيم توله در عرق كيوره چار توله گالب عرق بارتنگ هر يـك پـنج تولـه                     

نجمشك و سبوس اسپغول هر يك سه ماشه خورده به نوشند ديگر كهربا بسد سنگ جراحت گلنار پوست بيضة مرغ  

سوخته هر واحد يك ماشه در شربت انجبار آميخته به همراه لعاب بهدانة بريان لعاب ريشه خطمي در گالب و عـرق               

اشيده بخورند در سوت برگ نيب قدري در گـالب سـاييده ضـماد نماينـد                مكوه براورده رب به داخل كرده بارتنگ پ       

ديگر لعاب بهدانه سه ماشه در آب برآورده نبات يك توله اسپغول مسلم شش ماشـه داخـل كـرده بخورنـد و ضـماد                         

مذكور به عمل آرند ديگر درآمد فصل صيف بعد فصد باسليق لعاب ريشه خطمي چهار ماشه شيرة تخم خرفه شـش                     

يرة بيخ انجبار چهار ماشه عرقيات شربت نيلوفر دو توله كهربا رسوت گل ارمني هر يـك يـك ماشـه سـوده                       ماشه ش 

اسپغول تخم ريحان بارتنگ هر يك سه ماشه پاشيده به نوشند ديگر بارتنگ چهار ماشه دانة هيل سه ماشـه سـوده                      

بدهند چـه وقتـي كـه قـبض زودتـر           با آب پخته شيرة خرفه شش ماشه شيرة بيخ انجبار چهار ماشه بدون شيريني               

دهند در سوت دو ماشه سوده در روغن گل شش ماشه سفيدي بيضة مرغ يك                 باشد شيريني و شربت نمي      منظور مي 

عدد آميخته ضماد كنند ديگر كهربا يك ماشه سوده باطرفيل صغير يك توله سرشته تخم ريحان بارتنـگ هـر يـك                      

هار ماشه نبات يك توله داخل كرده دهند ديگر شيرة پوست بيخ انجبار چهار ماشه به گالب پخته شيرة بيخ انجبار چ

لعاب ريشه خطمي عرقيات رب به بارتنگ دهند و آهسته آهتسه كوكنار و برگ قنب بدهند و از موم سـفيد دو نـيم                        

خته توله روغن گل سه توله لعاب اسپغول دو توله مرداسنگ و دو درم كافور سه درم آب برگ خطمي توله مرهم سا                     
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االخوين كهر با گل ارمني بسد كاغذ سوخته  بكار برند ديگر اگر با كثرت اسهال خون ريح بواسيري و نفخ يار باشد دم         

شاخ گوزن سوخته هر يك ماشه در جوارش مصطكي مركب توله ورق طال يك عدد سرشته دهند و شيرة باديان نـه                      

كالن پنج عدد همه بريان با شربت انجبار سه توله بارتنگ ماشه و انيسون سه ماشه و زيرة سفيد چار ماشه و االيچي     

تـر اسـت مـصطكي الجـورد مغـسول دانـة هيـل                و تودري سرخ هر يك سه ماشه پاشيده به نوشانند ديگر كه قـوي             

االخوين كه يك ماشه در آمله مربي يك عدد ورق طال يك عدد سرشته شيرة انيسون بريان سـه ماشـه و باديـان                          دم

 و االيچي كالن هفت عدد در گالب و عرق كيوره و گاوزبان و بادرنجبويه هر يك پنج توله بـرآورده                     خطائي چار ماشه  

شربت سيب و انجبار هر يك نيم توله داخل كرده سفوف مقليا تا هفت ماشه انداخته به نوشند ديگر كـه بـا تهـوع و                          

دواءالمـسك معتـدل علويخـان نـه        غثيان و نفخ و ضعف بود طباشير پوست سماق مصطكي كهربا مكد يك ماشه در                

آالس مكد چهار ماشه باديان هفت ماشـه و االيچـي             ماشه سرشته خورده شيرة زرشك و انيسون و زيرة سفيد و حب           

سرخ چار عدد همه بريان در گالب نيم پاو عرق بارتنگ و كيوره هر يك پنج توله برآورده حرف سـه ماشـه بارتنـگ                         

تر مصطكي كندر حجر ارمني مغسول مكد يك ماشه در شربت يـاقوت يـك                 ويچار ماشه پاشيده به نوشند و ديگر ق       

آالس هر يك نه ماشه بـيخ        توله و خميرة مرواريد علوي خان هفت ماشه ورق طال يك عدد شيرة تخم بارتنگ و حب                

ه تخم  انجبار سه ماشه انيسون پنج ماشه بريان در عرق بارتنگ و هيل و بادرنجبويه هر يك پنج توله گالب شش تول                    

فرنجمشك و كتوچه هر يك سه ماشه پاشيده به نوشند اطرايفل مقل ملين مانع بواسير و ملين طبع و حابس خـون                      

پوست هليلة زرد و كابلي هليلة سياه آمله پوست هليله هر يك ده درم كوفته بيخته به روغن بادام چرب كرده مـويز                       

ونده يك پاو حل كنند و به سه چند ادويـه عـسل مقـوم               منقي پنج درم مقل سي درم مقل را در آب گندنا يا كك ر             

بسرشند و بعد از چهل روز استعمال كنند و هر چند كهنه شود در حبس خون بواسير نفع بـود و در نـسخة حكـيم                          

شريف خان وزن مويز منقي چهل درم است اطريفل مقل قابض حابس خون بواسير به نسخة معمولي پوسـت هليلـة                    

اه پوست هليه اين همه در روغن زرد بريان كرده آمله منقي كشنيز مقشر مقل ازرق در روغـن                   زرد و كابلي هليلة سي    

االخـوين    زرد گداخته حل كرده صاف نموده هر يك سه درم و ؟؟؟ غنچة انار هر يك دو درم تخم حمـاض بريـان دم                       
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يك توله حب سـندروس     آالس به قوام آرند خوراك تا         طباشير هر يك يك درم بر و چند قند و يك چند شربت حب             

كه به جهت بواسير خوني مجرب و معمول پوست بيضة مرغ سوخته سندروس شيطرج هندي هـر يـك پـنج ماشـه                       

ها مثل فندق سازند شربت پنج شش نه حب حب مقل تاليف علويخـان مجـرب                  نوشا در پنج سرخ كوفته بيخته حب      

 هليلة زرد پوست هليلة آمله هليلة سياه هر يك          است مقل يك توله با آب گندنا حل كرده پوست هليلة كابلي پوست            

هـا بـه قـدر نخـود      االخوين گل ارمني كهرباي شمعي گلنار هر يك يك ماشه كوفته بيخته حـب              دو ماشه حضض دم   

سازند و هر روز چهار حب خورند حب ديگر براي حبس خون بواسير نافع صمغ عربي  بريان زيرة سـياه مـدبر زيـرة                         

ريان هر يك چهار ماشه كشنيز خشك بريان شش ماشه گلنار شش عدد پوسـت خـشخاش                 سفيد مدبر تخم خرفة ب    

يك عدد كهربا به نان هر واحد يك ماشه برابر نخود حب سازند و به حسب مزاج دهند و گويند كه اگر موم بـه قـدر                           

روز خـون بنـد     كنار صحرائي گرفته از آن دو حب سازند و به ورق نقره پيچيده يكي صبح و يك شام خورند در يك                      

كند ايضاً حب علوي خاني كه مجرب النفع است رسـوت چهـار ماشـه كهربـاي شـمعي دانـة هيـل گـل ارمنـي                             مي

االخوين هليلة سياه در روغن زرد بريان آمله به نان هر يك دو ماشه مقل يك توله با آب گندنا حل كرده به قـدر                           دم

 قاطع خون بواسير و معمول اسـت پوسـت هليلـة زرد و              نخود حب سازند خوراك از چهار حب تا سه ماشه ايضاً حب           

االخوين صندل سفيد سوده گلنار هر يـك يـك درم             پوست هليله آمله هليلة سياه به روغن بريان هر يك دو درم دم            

بارتنگ به نان به سد محرق هر يك يك مثقال حضض دو درم بيخ انجبار دو مثقال مقل چهار مثقـال ادويـه كوفتـه                 

محلول با آب گندنا صاف كرده بسرشند و حب سازند شربت يك درم تا دو درم ايضاً حب كه در قطع                     بيخته در مقل    

خون بواسير مجرب صاحب دارشكوهي است هليلة سياه به روغن گاو بريان كرده آملة مقشر پوسـت هليلـة زرد هـر                      

 مرواريـد بـسد كهربـا هـر         واحد يك توله گل سرخ به نان كز مازج صدف سوخته نيم كشنيز رسوت هر يك نيم توله                 

يك يك توله ريوند چيني نيم توله كوفته بيخته با مقل محلول به گالب سرشته حب بسته هر روز پنج ماشه با عرق                       

بارتنگ و عرق بيد بخورند و آخر روز گلقند دو توله با يك ماشه مصطكي و يك ماشه به نان تناول نمايند و اگر قوت                        

نوشدارو استعمال كنند حب جدوار اگر با خون بواسـير خفقـان و نزلـه نيـز باشـد                   معده ضعيف باشد به جاي گلقند       
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مجرب است جدوار خطائي افيون كازروني هر واحد يك توله تخم خشخاش مغز تخم كدو شيرين تخم كاهو كـشنيز                    

 زعفـران   مقل پوست هليلة كابلي در روغن زرد بريان گل گاوزبان مغز بادم هر يك دو درم صمغ عربي بريـان كتيـرا                     

االخوين بسد كهربا به نان هر يك يك درم صندل سفيد بز را بيخ هر يك نـيم درم                     دارچيني به همنين دانة هيل دم     

ها سازند خوراك يك حب صحب و يك شـام حـب كـه در دفـع اسـهال بواسـيري از                        كوفته بيخته به قدر نخود حب     

قيا گل ارمني به نان صندل سـفيد هـر يـك يـك              االخوين اقا   مجربات والد حكيم علويخان است طراشيث شيرين دم       

دانگ كافور نيم دانگ افيون خالص يك حبه زعفران يك طسوج با آب سرشته حب سازند و دو خوراك نمايند ايـضاً                      

نظير مرواريد ناسفته سوده كهرباي شمعي بسد هر يـك دو ماشـه پوسـت بـيخ                   براي حبس خون بواسير مجرب و بي      

ها به قدر نخود      ماشه كوفته بيخته با مرباي آمله خسته دور كرده دو عدد حل كرده حب             انجبار چهار ماشه رسوت دو      

بسته نگهدارند خوراك يك مثقال همراه عرق شاهتره و عرق بارتنگ هر يك ده توله و در نسخة ديگر وزن هـر يـك                        

ليف علويخـان جهـت     دو شش ماشه و زن آملة مربي يك توله و مرباي هليلة يك توله زياده است جوارش تيـواج تـا                    

الـدم از هـر      اسهال بواسيري بسيار مفيد است بلكه اسهال خوني و جگري را كه ضعف در آن بسيار شده باشد و نزف                   

عضوي كه بود نفع عظيم دارد تيواج خطائي سه مثقال پوست بيخ انجبار كهربا به نان مرواريد ناسفته سوده هر يـك                      

يك نيم مثقال كوفته بيخته به سـه وزن ادويـه شـربت سـيب واليتـي و                  االخوين كتيرا هر      يك مثقال گل مختوم دم    

آالس آميخته يك مثقال پاشيده و تخم خرفه و خشخاش هر يك دو مثقال                شربت به واليتي و با شربت انجبار و حب        

 بخورند ايضاً حب تيواج كه جهت امراض مذكوره از حكيم ممدوح است تيواج خطائي ريشه انجبار هر يك يك مثقال

االخوين كتيرا گل مختـوم       مرواريد ناسفته در عرق كيوره طاليه كرده بسد سوخته مرجان قرمزي كهرباي شمعي دم             

ها به قدر عدس بسته ورق طـال          گل واغستاني فادزهر معدني هر يك نيم مثقال با آب برگ بارتنگ تازه سرشته حب              

حكيم موصوف كه همـين نفعـع وارد تيـواج خطـائي           پيچيده يك مثقال با آب شبينه دريا بخورند ايضاً سفوف تيواج            

يك درم كتيرا تخم نيلوفر هر يك نيم درم نبات برابر ادويه نصف صبح و نصفي شـام بـا شـيرة بهدانـه سـه ماشـه و                             

بارتنگ هفت ماشه و شربت انجبار دو توله و آب شيرين تاالب نيم پاو بخورند ديگر تيواج خطائي سوده به قدر سه تا                       
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ر جغرات چكه آميخته بخورد براي حبس خون بواسير مجرب است و جـائي كـه تيـواج يافتـه نـشود و                       چهار ماشه د  

پوست درخت كذا انفع از آن است به دستور استعمال نمايند غذا برنج و جغرات يا هر چه مناسب دانند ديگر به قول                       

 كوفتـه بيختـه بـه جغـرات         حكيم علويخان اگر تيواج خطائي كهرباي شمعي گل مختوم رسوت هر واحـد دو دانـگ               

خورند در قطع خون بواسير مجرب است و اگر تيواج خطائي به هم نرسد پوست كراكه تيـواج هنـدي اسـت گيرنـد                        

ديگر به قول حكيم علي اطريفل مقل هر چند كه كهنه باشد بهتر به وزن دو مثقـال گرفتـه و نـيم وزن آن پوسـت                           

بنـدد و      يك مثقال بخورند كه در دو سه روز يا يك هفته خـون مـي               تيواج بغايت نازك سائيده آميخته هر روز مقدار       

ها بدين عمل كرديم و يا كهربا گل مختـوم انـيس هـر يـك نـيم مثقـال باريـك سـائيده                          بغايت مجرب است و سال    

بخورانند و همچنين سه روز متواتر بدهند و گاهي انيس تنها نيم مثقال هر روز تا سه روز متوالي اسـتعمال كـرده و                        

سيار مفيد شده و گاهي همراه حضض مكي به عمل آمده نيز نافع يافته در حبس خون بواسير نظير ندارد و معجون        ب

الحديد كهنه بغايت نافع است و كذلك اطريفل مقل كهنه و گوينـد كـه اطريفـل مقـل ممـسك و حـب مقـل                            خبث

خـوني و ضـعف معـده مجـرب         ممسك و حب صندل و شياف كلي هر واحد حابس خون بواسير سفوف براي بواسير                

است و مرحوم گل ارمني بريان تخم انگور در سركه پرورده بو داده هر يك پنج مثقال سماق بيدانه گل سرخ صـمغ                       

عربي بريان هر يك سه مثقال به نان گل مختوم هر يك دو مثقال كوفتـه بيختـه بـا ربـوب مناسـبه خـورده باشـند                            

آالس   عف معده اسهال داشته باشد مجرب است تخم حماض حـب          معجون براي شخصي كه جريان خون بواسير با ض        

الحديده مدبر مساوي به عسل و رب         هليلة سياه هر يك بو داده به نان دانة هيل بريان آمله پوست بيرون پسته خبث               

به بالمناصفه بسرشند خوراك دو درم ايضاً اگر به سبب كثرت سيالن خون بواسير ضعف جگر و تهبج اطراف به هـم                      

 و بعد عالج سوءالقنيه باز خون بواسير جاري گردد و اين معجون بدهند كه مجـرب اسـت مربـاي آملـه مربـاي                      رسد

هليله هر يك سه عدد زرشك بيدانة صندل سفيد به گالب سوده تخم كاسني هر يك دو درم پوسـت بيـرون بـسته                        

د يـك درم شـربت انـار شـيرين          آالس زهر مهره سوده به گالب به نان تخم حماض گل سرخ هر واح               بسد كهربا حب  

واليتي شربت انجبار قند سفيد هر واحد يك چند ادوية قند را به گالب به قوام آورده هر دو شـربت آميختـه ادويـه                         
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آميزند خوراك دو مثقال مرهم كه براي حبس خون از مجربات است دوپاره سرب گرفتـه انـدك انـدك روغـن گـل                        

شود آن روغن سه توله بگيرند و خاكستر دريائي كهنه يك توله موم زرد پنج               خوني و زردآلو اندوخته بسايند تا سياه        

توله روغن گل خوني به قدر حاجت نياز ساخته بكار برند و سويدي خوردن سماق كه با بادنجان سياه بدون فلفـل و                       

ك ساله تر كـرده     سير پخته باشند سه روز متواتر و كذا ضماد افواه عروق ببردي كه يك شبانه روز در شراب قابض ي                   

پس برآورده خشك نموده سوخته باشند و كذا خوردن بـزرالبيخ سـفيد دو دانـگ بماءالعـسل و كـذا كثـرت تنـاول                         

خرنوب شامي و كذا خوردن تعليق سنگ نيشم وكذا پوست بيخ انجبار يك مثقـال يـا رب آن و كـذا خـوردن بقلـة                          

كذا عصارة لوسيماخيوس كه آن خـوخ الماءاسـت هـر           بارتنگ مسلوق مطيب به روغن بادام و كذا شرب عصارة آن و             

واحد و قطع خون بواسير مجرب خود نوشته و شرب طلق محلول به عصارة بارتنگ و كذا عصارة طاليسفر و شـرب و                       

االخـوين و خـوردن مرواريـد دو درم و تعليـق يـاقوت و خـوردن                   ضماد حجر اليهود و كذا گلنار و شرب و كبوس دم          

ابس دم بواسير است و به قول اطباي هندرسوت سـه ماشـه بـا ماسـت چكـه ملفـوف كـرده                       طرثوث نيز هر واحد ح    

شيرين مـساوي     خورانيدن و غذا گلتهي با ماست دادن براي اسهال خون بواسير مجرب است ديگر مجيهه اندر جوش                

ع عـود آن    كوفته بيخته دو ماشه در مسكة گاو يك توله آميخته ليسيدن تا يك هفته در حبس خـون بواسـير و منـ                      

مجرب است ديگر پوست انار واليتي يك درم سوده با چهار دام جغرات چكه تا سه روز بخورند خون بند كند و كـذا                        

رسوت دو جزو در مسكه گاو شش جزو آميخته خوردن و همچنين رسوت يك جزو و كشنيز چهار جزو سفوف كرده                     

 و نيم ماشه از اين در مسكه يـك نـيم تولـه نبـات دو      تر است هليلة سياه اندر جو تلخ هر يك يك           ديگر اين دوا قوي   

توله بخورند ديگر ناگكيسر و مصري برابر ساييده نيم دام بخورند خون بند كنـد و درد بنـشاند ديگـر نيـل را در آب                          

سائيده طال نمايند و اندكي در جون مقعد بمالند ديگر پوست تمبر هندي سائيده مقدار نخود حب بسته بدهند سـه                     

 زياده كه در حبس خون بواسير مجرب است ديگر ساگ گوكهر و سبز مع برگ و يار با روغـن و نمـك پختـه                          روز يا 

بخورند نافع بود و اگر قابل پختن نباشد و سخت بود عرق از آن كشيده خوردن مفيد است ديگر موسلي سياه كوفته                      

نارجيل از يك عدد نارجيل گرفته بسوزند برابر        بيخته با دوغ گاو نيم پاو تا يك پاو بخورند و ديگر ريشه باالي پوست                
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شكر آميخته سه خوراك نمايند ديگر اندر جو تلخ هر روز نيم توله با آب سرد بخورند جهت اسهال بواسيري مجـرب                      

است ديگر گل معصفر به قدر سه ماشه در جغرات آميخته خوردن نافع بواسير خـوني اسـت ديگـر هليلـة زنگـي در                         

ئيده شكر آميخته هر روز به قدر توله بخورند و ديگر نرملي سوخته با قدري شكر بخورند حابس                  روغن بريان كرده سا   

خون بواسير است ديگر تخم تمر هندي سوخته خاكستر آن تا سه ماشه با جغـرات بخورنـد ديگـر در بيـاض اسـتاد                         

ته حـب بـسيار مفيـد مغـز     مرحوم خوردن پوست اربها يك ماشه در قند سياه سه ساله براي بواسير خوني نافع نوشـ    

خستة زردآلو و نيب و آزاد درخت و رسوت و گل و فلفل گردد پوست بيخ كورامكد سه ماشه كوفته بيخته به عـسل                        

ها به قدر نخود ساخته يك صبح و يك شام با آب شـبينه بخورنـد و غـذا گوشـت حلـوان بـا زردك و شـلجم و                      حب

تنوري خشكاري و هند حب رسـوت كـه در حـبس خـون بواسـير                چقندر و برگ گندنا و روغن گاو پخته همراه نان           

مجرب است رسوت سه توله در گالب نيم پاو و عرق كيوره يك چهانـك حـل كـرده در پارچـة سـفت مثـل رهنـي                            

بچكانند دور ظرفي بگذارند تا غليظ شده قابل حب بستن شود پس كات هندي مغز تخم نيب مغز تخم بكـاين گـل                       

 اندر جو تلخ ؟ باال هر يك چهار ماشه  ل كرده در آب برگ گندنا سه پاس صاليه نموده     ارمني هر يك هفت ماشه داخ     

ها سازند و به ورق نقره پيچيده يك صبح و يك شام بخورند و بعـد                  و نيم كوفته بيخته اضافه كرده به قدر نخود حب         

ست را به روغـن بـادام يـا گـاو           از بلع آن قدري نان با روغن گاو و شكر بخورند و اگر تنها از رسوت مصفي مسطور د                  

ها سازند و هر روز تا چهار ماشه بخورند و در ايام استعمال آن روغن در غذا بيشتر خورند نيز خـون     چرب نموده حب  

بواسير بند كند و اگر پنج حب با آب سرد خورده بااليش پنج شش عدد مويز تناول نمايند نيز مفيد بود ايضاً رسوت                       

 مع تخم چهارده ماشه كتيرا دو درم كوفته بيخته به مويز سرشته به قدر كنار دشتي حب                  قسم اول هفت ماشه مويز    

سازند و يك صبح ريگ شام خورند و بااليش دو لقمة چرب از نان بخورند ايضاً رسوت پنج درم كتيرا و مـازو سـنگ                         

 بواسـير خـوني و زحيـر        جراحت گيرد و هر واحد يك درم كوفته بيخته حب بندند مقدار نخود و يك مثقال بخورند                

مزمن را نافع بود ديگر برگ كنگهي با فلفل سياه مساوي سائيده حبوب سازند و نيم درم بخورند كـه حـابس خـون                        

بواسير است و حب پيارانگا به دستور دوائي كه براي حبس خون بواسير معمول والد مغفور است زيرة سـفيد رسـوت         
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ك ماشه شيره كشيده به نوشند ديگـر نبـسلوچن مـازو پوسـت انـار                هر يك چهار ماشه مجيهه دو ماشه برگ بنگ ي         

مائين خرد و كالن مساوي كوفته بيخته همراه آب بخورند ديگر گل مچكند باريك سائيده سه چهار ماشه در روغـن                     

و شكر هر يك يك توله حلوا پخته بخورند كه در حبس خون بواسير مجرب نواب افراسياب خان است ايـضاً نـاگكير                       

ام پخته پهكري نيم دام پخته شكر سفيد برابرحمله كوفته بيخته چهارده پوري بندند يكي صبح و يك شـام بـا                      دو د 

آب  ساهي بخورند كه جهت قبض خون بواسير مجرب نوشته ديگر تخم هلهل تخم بارتنگ شكرتري مساوي گرفتـه                    

 خـون بواسـير از مجربـات موالنـا          هر روز يك ماشه صبح و يك ماشه شام با آب تازه يا شبينه بخورند جهت حـبس                 

فخرالدين قدس سره است ليكن اگر يك دو روز خون زيادتي كند مضايقه ندارد و اگر روز اول با آب تازه بخورنـد تـا                         

هفت روز با آب تازه استعمال نمايند و اگر با آب شبينه بخورند به همين آب تا هفته به عمـل آرنـد سـفوف كـه در                            

ت گل گوپي چندن كراچهال ناگكير مساوي رسوت برابـر همـه خـوراك هفـت يـا ده                   حبس خون بواسير معمول اس    

ماشه ديگر مغز نبولي دو ماشه حضض مكي يك ماشه شكرتري سه ماشه سفوف ساخته با آب گـرم بخورنـد كـه در                        

منع خون بواسير مجرب حكيم شريف خان است و ديگر رسوت نگركولي يك دام انكشت ديوار كهنه نيم دام هـر دو                      

را سوده به روغن بادام چرب كرده دو ماشه با آب وقت نهار بخورند و قدري پوست فيل را سوخته سائيده نگاهدارنـد                       

و بعد فراغ از برابر مقعد بمالند و از قدري پوست ناسوخته آن دود بگيرند جهت حبس خـون بواسـير مجـرب اسـت                         

ناگكيراندر جو تلخ به نان اتييس تهاجوري رسـوت         سفوف هندي كه قابض اسهال بواسير است هليلة سياه نيم بريان            

نگركوئي پوست كرا هر يك دو درم نبات برابر شربتي از يك درم تا دو درم ايضاً اندر جو تلخ پوست بيخ كوزانـاگكير                        

خاكستر برگ انگور مغز تخم بكاين هر يك دو درم تخم ريحان بريان هفت درم شربتي دو مثقال با آب سرد يك دو                       

الصباغين هليلة سياه بريان اتـيس كنـدر كاغـذ            اً تاليف مضف اقتباس كه بسيار نافع است اندر جو تلخ فوه           جرعه ايض 

مصري سوخته گل هارسنگهار هر يك دو درم تخم ريحان و ترنجمشك هر يك يك نيم تولـه شـربتي از دو درم تـا                         

خود مغز تخم نيب هـر دو را سـائيده در           سه درم ضمادي كه در بياض استاد مغفور بواسير خوني را نافع نوشته دال ن              

نمك تا هفت روز عرق گل صد برگ كه در قطع خـون               روغن گاو قرص بسته وقت خواب ضماد سازند غذا گلتهي بي          
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الفعل است برگ گل مذكور پاو آثار در آب بيخ كيله دو آثار شب تر نموده صبح عرق كـشيده   بواسير مجرب و عجيب   

 نوشند دوا اسپند سوخته گندم سوخته مساوي سائيده از دو ماشـه تـا سـه ماشـه بـه                     دو توله صبح و مثل او شام به       

روغن گاو دو توله خورند خون بواسير بند كند ديگر گل به بول و شكر مساوي هر صـبح كـف دسـت خورنـد بـرگ                           

ع تب نائبـه    شهدي يك توله با هفت عدد فلفل سياه در آب ساييده به نوشند اسهال خون بواسير را بند كند و در دف                     

و حماي كهنه نيز نافع است ديگر اندها هولي در سايه خشك كرده باريك ساييده نصف آن فلفل گرد سوده آميزنـد                      

و نيم دام با آب تازه خورند ديگر سفوف گيرد و گل كهربا مساوي نيم دام گرفته با جغرات چكه هر صبح خورنـد تـا                          

در قدح آب تر سازند و در شبنم دارند و صـبح بـدون ماليـدن از                 سه روز نقوع كه خون بند كند گل دها ده يك دام             

پارچه گذارنيده به نوشند و باالي آن يك دام شكر خورند ايضاً آمله برگ حنا هر واحـد دو دام در يـك نـيم پـاو آب               

شب تر كرده صبح به نوشند و خوردن ساگ هليل با قدري جغرات نيز قاطع خون اسـت و كـذا اسـتنحا بـه طبـيخ                           

 انار يا چهال كچنال و چهال جامن مولسري ديگر شيرة تخم نيلوفر شش ماشه در آب برآورده شهد خالص دو                     پوست

توله آميخته هر صبح به نوشند در حبس خون بواسير كثيرالنفع است و كذا خوردن ساگ گوبهي دشتي پخته ديگر                    

 خون بند كند ديگر برگ لسوندي به قـدر          برگ نرم انبه يعني كونپل آن با آب شيره كشيده با قدري شكر خورند نيز              

دو توله در نيم پاو آب شيرة برآورده صاف كرده با دو ماشه گير و به نوشند و يا برگ جامن نرم دو دانگ با آب شيره                           

كشيده قدري شكر آميخته به نوشند و يا برگ فراش نرم يك درم شيره برآورده با قدري شكر آميخته بـه نوشـند و                         

يا تر با آب ساييده نبات آميخته بخورند خوني قي و اسهال و بواسير و حيض بند شود و ديگر ؟؟؟                     ديگر گولر خشك    

سفيد به نان نبات هر يك نيم دام سفوف ساخته هر روز نهار به قـدر نـيم درم بـا آب بخورنـد بـراي بواسـير خـوني                 

 و يا آبزن و نطوالت و يا حموالت و          مجرب نوشته مسكنات وجع باسور و آن يا اشربه و اضمدة و مراهم و ادهان است               

الملك و خطمي و افيون و زعفران و بزركتان در زردي بيضه و پيـه                 بخورات اما ضمادات مثل اضمدة معمول از اكليل       

ماكيان و مقل و ميعه سائله و مغز ساق گاو و مغز كوهان شتر و پياز بريان بـه روغـن زرد و اسـتعمال نماينـد ديگـر                             

يضه و اندكي افيون و زعفران طال كنند ديگر برگ كرنب مهرا پخته به روغن گل و سفيدة بيـضه                    روغن گل به زرده ب    
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الثعلب خشك و حضض و  الثعلب با عنب بسرشند و قدري افيون آميخته ضماد نمايند درد بنشاند ديگر آب برگ عنب

فور و افيون و زعفران با هـم        كات هندي و سفيدة تخم مرغ و روغن قنب هر واحد يك توله لعاب اسپغول و قدري كا                 

ساييده آميخته ضماد كنند كه جهت سوزش و درد بواسير مجرب است و گلولة اسرب به روغن گل يا سفيدي بيضه                     

سوده طال كردن نيز آزموده است ديگر از اسراب پنج شش توله دسته ساخته يك توله مغز تخم نيب به روغن گل از                       

و پس طال نمايند بسيار مفيد شود و اگر سوزش زياده بود بـه قـدري سـفيدة            آن حل كنند تا مثل مرهم سياه گردد         

الملك گـل خطمـي       تخم مرغ نيز داخل سازند ضماد علويخان كه در تسكين درد بواسير مجرب است به آبونه اكليل                

ضـماد  مرغ آميختـه      تخم كتان هر يك سه درم افيون زعفران هر واحد يك درم مقل دو درم كوفته بيخته زردة تخم                  

الملك حلبه بزركتان برگ خطمي هر يك يك توله گل خطمي گل سرخ هر                كنند ايضاً گل بنفشه گل به آبونه اكليل       

يك نيم توله كوفته بيخته در آب بپزند تا مثل خمير شود ضماد نمايند كه جهت بواسير دو رم مقعد بـسيار مجـرب                        

 بسايند و گرم كرده بر نهنـد زود وجـع و درم بنـشاند و                است ديگر پياز را نيك بجوشانند و مقشر كرده به روغن گاو           

اگر زردة بيضة مرغ ممزوج سازند و يا قدري بنگ يا كوكنار سوده آميزند در تسكين درد انفع و ابلغ گردد ديگر زردة                       

 تخم مرغ آرد جو رسوت روغن گل ضماد كنند سوزش و درد را نافع بود ضماد ديگر مغز تخم كدو مغز تخم آلو بخارا

در شير گوسفند يا در آب ساييده واقع سوزش مسه است و كنجد محرق مسحوق به روغن گل نيز نافع اسـت آبـزن                        

كه دافع درد بواسير است برگ بنگ كوكنار هر يك به قدر سه توله كوفته در شيرمادة گاو دو آثـار بجوشـانند و اول                         

اهند آب نيز قدر مناسب با شير افزاينـد ايـضاً بـرگ             انكبه آب از اين نمايند پس صاف نموده در آن نشينند و اگر خو             

خرفه برگ خبازي برگ خطمي برگ مكوه برگ كاهو قنب برگ بنفشه برگ بارتنگ هر يك يك دسته دربست رطل 

گرم بنشانند كه بدرد بواسـير و حرقـت آن نـافع اسـت ديگـر تخـم                    آب بجوشانند دور ظرفي كالن عميق در آب نيم        

الملك به آبونه شبت حلبه باقال بنفشه خارخسك پوست خـشخاش هـر چـه از ايـن        ليلخطمي خبازي تخم كتان اك    

اجزا بدست آيد نيمكوفته جوشانيده در آب آن نشينند كه مسكن درد بواسير است ايضاً كـه مفيـد اسـت بـه آبـون                         

لود گنـدنا و    الملك سداب شهدانج بزركتان حلبه بزرالبيخ صعتر شبت تخم گندنا هر يك سه توله برگ سـنبها                  اكليل



794 

 

كرنب وآنار و پوست خشخاش و پياز سفيد هر يك نه توله گل خطمي چهار توله بنگ هفت توله مقل سه و نيم توله                        

روغن بيد انجير دو توله روغن گل كه از تخم شفتالو ساخته باشند هفت توله بخور كه جهت درد باسور مجرب است                      

 آن گيرند ديگر مقل و استخوان ماهي بيخ بادنجان پوست بيخ            خاكشي تخم گندنا كشنيز برابر در ظرف بسوزند دود        

كبر كوهان شتر بر آتش نهاده بخور سازند جهت درد باسور و آماس و خاريدن آن سودمند اسـت حمـول كـه بـراي                         

تسكين وجع بواسير  ورم رحم و صالبت آن نافع است پيه بط به آبونه افيون موم سـفيد هـر يـك دو درم قيروطـي                           

ف آغشته حمول كنند شياف جهت درد بواسير و قراقر شكم از اختراع حكيم ابوالفرح ميعه يك درم موم                   ساخته بصو 

يك نيم درم مقل دو درم روغن خسته زردآلو روغن گل هر يك سه درم به دستور شياف سـازند مـرهم بـراي وجـع                          

 توله سفيدة بيضه يـك عـدد        بواسير نافع گل خطمي يك توله سفيدة ارزير شش ماشه افيون دو ماشه روغن گل سه               

به دستور مرهم ساخته بكار برند ديگر موم زرد يك ماشه روغن گل مغز ساق گاو پيه بز هر يك دو توله گرم نمـوده                         

افيون شش ماشه در آب حل كرده در هاون مخلوط نموده مرهم سازند ديگر مقل يك توله در آب گندنا حـل كننـد         

االخوين لعاب ريشه خطمي      التيس سفيداب مغسول تخم تمر هندي دم        ة لتحيه در روغن گل دو توله موم اقاقيا عصار       

رسوت هر يك شش ماشه به دستور مرهم ساخته طال كرده باشند كه براي بواسـير مجـرب حكـيم علويخـان اسـت                        

مرهم كه دافع سوزش بواسير است روغن بنگ كه چند بار با آب شـسته باشـند بـه قـدر چهـار تولـه گرفتـه در آن                             

سنگ و كات هندي و سفيدة كاشغري شسته هر واحد دو درم حـضض چهـار درم كوفتـه بيختـه آميزنـد بعـده                      مردا

سفيدة بيضة مرغ يك عدد نيز مخلوط كنند كه يك ذات شود به عمل آرند و اگر خواهند قدري كافور افزايند و اگـر                        

النفع است ديگـر روغـن بيـد           عظيم از رال و چهار مغز و موم سفيد و روغن كنجد مساوي مرهم سازند جهت بواسير               

قلعي بر آتش گذارند و سر آن را بپوشند تا گرم گردد و پس باز نموده بـه                    انجير به قدر پنج مثقال در ظرف مسي بي        

زودي دو حبه كافور در آن انداخته بپوشند و از آتش فرود آورده حركت دهند كه ممزوج گـردد و همـان قـسم سـر                  

و به وقت حاجت قدري از آن گـرم نمـوده بـر باسـور مالنـد ورم و درد را تـسكين دهـد                         بسته بگذارند تا سرد گردد      

همچنين روغن بادنجان و روغن وزغ و روغن ضفدع و روغن خراطين هر واحد نافع ايضاً مغز تخم بيد انجير در تولـه                       
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 بسيار مفيد است    حضض يك نيم توله زعفران نه ماشه در شير ميش و روغن هر يك سه توله ضماد سازند روغن كه                   

الرشاد حلبه قسط تلخ كنجد سفيد گل به آبونه شونيز تخم گندنا و پياز و كتان و مغز بيـد انجيـر سـرخ عـدس                           حب

مقشر مرزنجوش اكليل مقل زرد هر يك شش مثقال جو كوب نموده در دو آثار آب شيرين بجوشانند تا به نيمه آيـد   

 روغن ماده گاو آب برگ مكوه و جوز با آثار و قثارالحمار و پيـاز سـفيد             ماليده صاف نموده بدارند و روغن بيد انجير و        

ها بسوزد صاف نموده با آب مطبوخ سابق آميخته بـاز بجوشـانند               هر يك پاو آثار با آتش چوب كنار بپزند تا تمام آب           

ن هـر يـك نـه       كه آب سوخته روغن بماند صاف كرده روغن بيضة مرغ و خستة زردآلو تلخ و شفتالو در روغن ياسمي                  

توله به روغن سابق ممزوج ساخته در كراهي آهني انداخته بر آتش نهند و از چوب نيب حل سازند و پيه بط و مـرغ                         

و كوهان شتر و مغز قلم گاو و آهو و پيه رودة بز هر يك دو توله اضافه نموده آب برگ گندنا نـه تولـه انـدك انـدك                              

 از آتش فرود آورده سرد كرده مصطكي ميعة سـائله هـر يـك دو                انداخته باز خوب حل كنند تا آب جذب گردد پس         

درم مقل زرد و نيم درم زعفران سه درم سوده آميخته بكار برند ليكن بايد كه باالي آن برگ قنب سـه تولـه در آب                          

ساييده و مغز بادام تلخ هفت عدد زردچوب هفت ماسه سوده آميخته در روغن تخـم شـفتالو بريـان سـاخته قـرص                        

بر مقعد نهاده برگ تنبول پخته سه عدد بر آن گذاشته لنگوت بندند و در روزي سه چهار مرتبه تكرار نماينـد                      نموده  

دهد مرهم سفيداب كافوري كه در رفع درد و سوزش بواسير و حرق نار معمـول اسـت مـوم           در يك روز نفع كلي مي     

 واحد يك مثقال باريك سوده بياميزند و        سفيد يك مثقال را در روغن گل پنج مثقال گداخته سفيداب مرداسنگ هر            

آيـد    مرغ و دو ماشه كافور سوده بيفرايند اكنون بعض ادوية مشروبه به قلـم مـي                 بعد فرود آوردن از آتش سفيدة تخم      

السوس يك درم همه را در هـم سـاييده در             الحديد پنج درم هليلة زرد يك نيم درم هليلة سياه و نيم درم اصل               خبث

انجيـر كـه      هفت روز كهرل كرده حبوب سازند و بكار برند كه بواسير خوني و بادي را نافع است حـب                  آب ليمو و انار     

رافع بواسير ملين طبع است باديان پوست هليلة زرد پوست هليلة آمله مقل رسوت هر يـك چهـار درم تخـم گنـدنا                        

ند خوراك حسب مزاج ديگر يك درم انجير پنج عدد كشمش دو توله هليلجات به روغن چرب كرده ساييده حب ساز           

مويز دوازده دانه رسوت يك درم مقل دو درم حب بسته بخورند دوائي كه براي بواسير مع نزله و خفقـان نـافع بـود                         
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مصطكي يك ماشه سوده به هليلة مربي يك عدد سرشته بخورند و گل خطمي سه ماشه مويز منقي ده دانه در عرق                      

 جوشانيده شيرة تخم كاهو شش ماشـه شـيرة تخـم خـشخاش چهـار ماشـه                  الثعلب ده توله عرق كيوره دو توله        عنب

شربت بز دري دو توله داخل كرده تخم فرنجمشك چهار ماشه پاشيده به نوشند ايضاً براي بواسير مع مراق و نزله زر                      

بناد يك ماشه سوده به دواءالمسك شش ماشه سرشته لعاب گل خطمي لعاب بهدانه هر يك سـه ماشـه عـرق بيـد                        

الثعلب چهار ماشه شيرة كاهو شش ماشه شربت انار دو توله فرنجمـشك             ه ده توله عرق كيوره دو توله شيرة عنب        ساد

چهار ماشه و اگر خواهند عرق شاهتره به جاي بيد ساده و شربت به عوض شربت انار كنند ديگر حـضض مـع نـصف               

 به ضعف آن پوست بيخ كبير به عـسل          آن مويز منقي به قدر كنار صبح و شام خوردن مجرب نوشته و اسطوخودوس             

سرشته بغايت نافع ديگر براي بواسير كه مع احتراق در فصل صيف و قبض و برآمدن سدة خون آلوده دردسر نزلـه و                       

تبخالة حلق و درد دندان باشد گل بنفشه ريشه خطمي هر يك هفت ماشه تخم خطمي شش ماشه سپستان بـست                     

ده و صاف نموده شيرة تخم خرفه پنج ماشه شيرة خيارين شش ماشـه شـربت                دانه بهدانه سه ماشه در آب گرم مالي       

نيلوفر دو توله داخل كرده تخم ريحان اسپغول مسلم هر يك شش ماشه پاشيده به نوشند دوم روز خبازي افزاينـد و          

 ماشـه   بعد تسكين حرارت و اصالح نزله و بواسير براي همين عوارض عناب پنج دانه سپـستان ده دانـه بهدانـه سـه                      

خطمي گاوزبان هريك چهار ماشه در آب گرم ماليده صاف كرده شيرة خيارين شش ماشـه شـربت بنفـشه دو تولـه                       

صبح به نوشند و در آخر روز خميرة گاوزبان سه ماشه خميرة خشخاش سه ماشه با عرق گاوزبان بخورند باز منـضج                      

 سپستان ده دانـه تخـم خطمـي گاوزبـان گـل             بواسير و نزله و مراق بنفشه ريشه خطمي خبازي هر يك چهار ماشه            

الثعلب هر يك چهار ماشه خيارين كوفته شش ماشه مويز منقي ده دانه بـيخ باديـان كوفتـه          السوس عنب   نيلوفر اصل 

شش ماشه در آب گرم خيسانيده گلقند دو توله داخل كرده به نوشند بعد از ملين ماءالجبن ساده به شربت بزوري و                      

حد يك نيم توله مفيد بشود ديگر بواسير مزمن كه با اسهال بلغم و خون باشند ربنا و يك ماشه                    شربت گاوزبان هر وا   

مصطكي يك ماشه سوده خبث الحديد بر يك ماشه هليلة مربي يك عدد سرشته بخورند بااليش مويز منقي ده دانه                    

الحديـد     براي بواسير مزمن خبـث     الثعلب چهار ماشه جوشانيده و آب شيرين دو توله داخل كرده به نوشند ايضاً               عنب
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مدبر سوده يك ماشه باطريفل نه ماشه و يا هليلة مربي يك عدد سرشته بخورند بااليش مويز منقي دو توله به عـرق                       

الثعلب هر يك ده توله ماليده صاف نموده نبات دو توله داخل كرده به نوشند باز شـيرة خارخـسك                      باديان عرق عنب  

ماشه براي ادار بول افزايند ديگر كه با صالبت و سرفه خشك و قبض و عسر بول بود                  شيرة تخم خرپزه هر يك شش       

مقل ازرق يك ماشه سوده باطريفل صغير يك توله سرشته تناول نمايند و گل نيلوفر چار ماشه مويز منقـي ده دانـه                       

خـل كـرده اسـپغول      الثعلب ده توله جوشانيده شربت بنفـشه دو تولـه دا            تخم كاسني كوفته شش ماشه به عرق عنب       

شش ماشه پاشيده به نوشند و مغز خسته شفتالو شش ماشه مقل ازرق چار ماشه تخم گندنا چار ماشه با قـدري آب                     

كشنيز و روغن گل شش ماشه ضماد كنند و براي گرفتگي كمر شاخ يازلو بر عصص گذارند و مقل سـوده بـه روغـن           

ر اطريفـل صـغير خـورده بـااليش شـيرة خارخـسك شـيرة               كنجد پخته بر پارچه ماليده بر موضع درد گذارنـد ديگـ           

خشخاش نبات به نوشند ديگر با سوزش در همه بدن زلو بعصص چسبانند و اطريفل كشنيزي خورده بااليش شـيرة                    

تخم كاسني شيرة باديان شيرة خارخسك نبات داخل كرده به نوشند ديگر با سوزاك قديم و تقاطر بـول و عـسر آن                       

خورده گل بنفشه ريشه خطمي خارخسك هر يك شش ماشه شب در آب گرم تر كرده صـبح  اطريفل مقل يك توله     

خام ماليده شربت بزوري گلقند هر واحد يك نيم توله داخل كرده خاكشي پنج ماشه پاشيده به نوشند و هرگاه عسر                     

 باسـور نيـز گذارنـد       بول زياده باشد فصد و حجامت عصص با زلو بكار برند و چون نرواش باسوربند گردد يك توله بر                  

ايضاً اگر بواسير يا درد رياح گردة و سوء هضم باشد هليلة سياه هليلة زرد و هليلة كابلي پوست هليلة هر يك ماشـه                        

همراه لعاب اسپغول كه در عرق گاوزبان عرق باديان هـر يـك شـش تولـه      مقل يك سرخ به روغن بادام چرب كرده

 كرده بخورند بعده چون طعام هـضم نـشود مـصطكي پوسـت تـرنج عـود                  براورده باشند شربت بنفشه دو توله داخل      

هندي هر يك ماشه سوده در گلقند يك توله آميخته همراه عرق باديان دوازده توله دهند بعد از آن چون درد بـاقي                       

الثعلب گالب شيرة دانه هيـل سـه ماشـه شـيرة تخـم       بود در سفوف مذكور به نان يك ماشه افزوده همراه عرق عنب        

رفس شش ماشه شربت دينار اسپغول مسلم داخل كرده بخورند ديگر بواسير با نفخ شكم و رحـم و سـرفه منـضج                       ك

الثعلب  باديان بيخ باديان بيخ كاسني هر يك شش ماشه مويز منقي ده دانه انجير سه دانه گل خطمي سه ماشه عنب    
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شه هر يـك شـش ماشـه جوشـانيده          شش ماشه پرسياوشان چار ماشه اسطوخودوس چار ماشه تخم كاسني گل بنف           

صاف كرده گلقند ماليده به نوشند و فرزجه استعمال نمايند و ديگر بواسير كه با عـسر بـول و تقطيـر آن از ضـغطة                          

بواسير مثانه را و قبض شديد و تهبج چهرة نزلي و برآمدن بول باريح از ضعف مثانه باشد اسـطوخودوس يـك ماشـه                        

ه همراه گل خطمي سه ماشه مويز منقـي ده دانـه تخـم كاسـني شـش ماشـه                    سوده باطريفل صغير يك توله سرشت     

جوشانيده و صاف نموده شهد يك توله داخل كرده اسپغول چار ماشه پاشيده به نوشـند كـه بعـد رفـع قـبض همـه                          

عوارض بر طرف خواهد شد ديگر بواسيري خفقاني را كه ماده بر مثانه و مقعد افتد و هر دو جـا ورم پيـدا شـده درد                           

شديد عارض شود و يا حبس بول و قبض باشد بعد تبريد فصد باسليق كنند بعـده نقـوع خفيـف داده ملـين از گـل                           

الثعلب باديان هر يك چار ماشه گل گاوزبان سه ماشه عناب پنج دانه از گل بنفشه پنج ماشـه                     خطمي سه ماشه عنب   

و توله داخل كرده بدهنـد و ضـماد مثانـه ازگـل             الثعلب پانزده توله خيسانيده گلقند د       انيسون دو ماشه در عرق عنب     

الثعلب كنجـد مقـشر هـر يـك شـش ماشـه كوفتـه بيختـه در آب بـرگ بـست و آب              خطمي و به آبونه بنفشه عنب     

الثعلب تازه پخته روغن گل آميخته بر موضع زهار نمايند و حب مقل براي بواسير دهند و معجون كوتوالي براي                      عنب

دهند به جاي آن سفوف قلعي كشته دانة هيل است سالحبيت پكهان بيد به نـان نبـات      تقطير بول اگر نجوف گري ن     

الرئيس براي تقويت دهنـد ايـضاً         مساوي همراه عرق گاوزبان و خميرة مرواريد همراه عرق كيورة و غيره و مفرح شيخ              

هتره دو تولـه ماليـده      در خفقاني مراقي و نزله و قبض دائمي گل نيلوفر چهار ماشه گل خطمي سه ماشه به عرق شا                  

صاف كرده شيرة باديان شيرة خيارين هر يك شش ماشه نبات يك نيم توله اسپغول شش ماشه داخل كرده دهند و                     

گاهي به جهت هاضمه و رطوبت معده و نزلة قديم و رياح و نفخ اطريفل كشنيزي نه ماشه و شيرة خـشخاش شـش                        

ال سرخ رنگ و اندك سرفه بود و بعد استعمال حبوب و سـفوفات              ماشه به جهت نزله نيز اضافه كنند ديگر كه با اسه          

حابسه تهوع عارض شود ريشه خطمي چهار ماشه تخم خطمي سه ماشه گل نيلوفر چهار ماشه عناب پـنج دانـه بـه                       

عرق شاهتره پاو سير جوشانيده شيرة تخم خرفه شش ماشه زهرمهره سوده يك ماشه گالب چهار توله بارتنگ چهار                   

 انار شيرين دو توله داخل كرده بدهند باز تخم مرو چهار ماشه افزايند و عالج به مرخيـات نماينـد و بـه                        ماشه شربت 
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جاي شيرة خرفه تخم خيارين كنند و براي درد بواسير ضماد معمول برگ كرنب بريان و بيضة مـرغ در روغـن گـل                        

يرة تخم خرفه گالب شربت انار شـيرين        ادوية مرخيه سازند و ريشه خطمي چهار ماشه بهدانه سه ماشه جوشانيده ش            

بدهند و بعد موقوف شدن خون مفتحات مثل كاسني و خيارين نيز دهند مثالً با لعاب بهدانه و ريشه خطمي شـيرة                      

الثعلب هشت توله شربت بنفشه دو تولـه بارتنـگ تخـم              تخم كاسني شش ماشه شيرة خيارين شش ماشه عرق عنب         

عد موقوف شدن اسهال نسخه خفيف كرده دهند ايضاً اگـر بـا اسـهال بواسـيري                 ريحان هر يك چهار ماشه بدهند و ب       

الطين به روغن بادام چرب كرده تناول نمايند بعد از آن ريشه خطمي تخم مرو هر يك                  رقيق آب و خون باشد سفوف     

 ماشه دانـه    آالس چهار ماشه چارتخم نه ماشه داخل كرده به نوشند بازبارتنگ چهار             چهار ماشه جوشانيده شيرة حب    

هيل دو ماشه سوده با آب پخته لعاب ريشه خطمي شيرة انجبار شيرة جاكسو هر يك چهار ماشه دهنـد و شـيريني                       

موقوف كنند اگر حال به دستور باشد سفوف حب الرمان چهار ماشه به نوشداروي ساده بخورند و بااليش نـسخة اول                     

وده نيم ماشه افزايند سوم روز انار دانه بريان خرنوب نبطي           الحديد بر س    ريشه خطمي و غيره به نوشند دوم روز خبث        

الحديد مدبر هر يك ماشه سوده پاشيده بعده سفوف مقلياثا چار ماشه به دواءالمسك شش                 آالس خبث   مصطكي حب 

ماشه سرشته تناول نمايند باز دياقوزانه ماشه بخورند بااليش باديان چار ماشـه ريـشه خطمـي سـه ماشـه بـه عـرق                         

ثعلب پاو سير جوشانيده چهارتخم نه ماشه انداخته يك جوش ديگر داده شربت انار شيرين سـه تولـه رسـوت                     ال  عنب

الثعلب ريشه خطمـي تخـم مـرو هـر            يك ماشه پاشيده به نوشند باز اگر آمدن آب رقيق و خون به دستور باشد عنب               

 تخم ريحان چار ماشـه كهربـا يـك          يك چار ماشه جوشانيده شيرة تخم خرفه شش ماشه شيرة بيخ انجبار چار ماشه             

ماشه سوده پاشيده به نوشند باز مازو سبز دو دانه شهد چهار ماشه خورانند ايضاً در بواسير مع ماليخوليا و پـيچش و              

آلوده به عسر آمدن و نزله و جوشش دهان و درد دندان و كثرت رياح شكم و درد شدن به مـس شـكم و                           بندقه خون 

ت شكم بنابر مواد و سدها آلو بخارا هفت عدد ريسه خطمي شش ماشه مـويز منقـي ده                   گرمي بر مزاج و تمدد عضال     

دانه گاوزبان چار ماشه سپستان پانزده دانه خطمي چار ماشه تخم ريحان باديان نيمكوفته گل بنفشه هر يك شـش                    

ده بدهنـد و گـاهي      ماشه جوشانيده صاف نموده گلقند دو توله داخل كرده و گاهي شربت بنفشه دو توله نيز حل كر                 



800 

 

السوس شش ماشه به جاي ريشه خطمي و گاهي بنابر حدت ماده و حرارت شيرة تخم خيارين شيرة تخم خرفه                      اصل

هريك شش ماشه نيزو گاهي براي درد سرشيرة تخم كاهو شش ماشه و بنابر عسر بول كه الزم بواسير غائر گلوسـت                      

هـاي مقعـد و        مع سوزاك باشد و بجاي مقعد از مواد تشنج رگ          شيرة تخم خرپزه شش ماشه افزايند ايضاً اگر بواسير        

عسر بول بود و از مالش روغن بر مثانه بول غليظ بدرد تمام آيد و نفخ و ضعف هضم و كسل باشد و تمـام شـب درد                            

در هر دو مكان ماند گندناي سوده يك ماشه باطريفل صغير يك توله سرشته همراه با لعاب گل خطمي سه ماشه به                      

يك توله بالنگو چار ماشـه پاشـيده بخورنـد و دوم روز اسـپغول               ب سه توله عرق شاهتره هفت توله برآورده نبات          گال

شش ماشه عوض بالنگو كنند باز گندنا واطريفل همراه طبيخ ريشة خطمي گل نيلوفر هر يك چـار ماشـه بـه عـرق                        

الثعلب هفت دام گالب چهار دام جوشانيده شيرة گاسني شش ماشه نبات يـك تولـه بخورنـد دوم روز اطريفـل                        عنب

 سفوف گندنا مقل مصطكي هر يك ماشه سوده همراه طبيخ مسطور دهند بعد از آن ايـن طبـيخ مـدر                      موقوف كرده 

ملين و مزلق گل خطمي سه ماشه گل سرخ چار ماشه تخم خرپزه خارخسك نيمكوفته هر يـك شـش ماشـه مـويز                        

ب آيـد و درد بـه       منقي ده دانه جوشانيده نبات توله اسپغول شش ماشه پاشيده بدهند بعده اگر بول بسيار همـه شـ                  

دستور بود فصد باسليق خون پادسير بگيرند و شب اطريفل صغير خورده صبح لعاب گل خطمـي سـه ماشـه شـيرة                       

زيرة سفيد چار ماشه شيرة تخم خرپزه شش ماشه شربت بزوري دو توله اسپغول شش ماشه پاشيده به نوشند سـوم                     

 بعد از آن بنادق البـزور چـار ماشـه سـوده تنـاول               روز شيرة خارخسك شش ماشه و گندناي سوده يك ماشه افزايند          

نمايند بااليش گل خطمي سه ماشه مويز منقي ده دانه جوشانيده شيرة حب قرطم شش ماشه شيرة خارخسك چار                   

ماشه شيرة خارشتر چار ماشه نبات يك توله به نوشند بعده ريشه خطمي كاغذ پارينه برگ طرفاي رطـب هـر يـك                       

زايند باز شب اطريفل توله خورده صبح ريوند ماشه تا در چار ماشه مويز منقي ده دانه به                  چهار ماشه شيره كشيده اف    

رنگ كابلي دو ماشه خيارين كوفته شش ماشه برگ حنا پوست بكاين هر يك چار ماشه شب در آب تر كـرده صـبح                        

و غيره مـسكنات مناسـب      خام ماليده صاف نموده به نوشند باز زلو بعصص چسبانند و براي تقويت تبريد آمله مربي                 

بواسير و سوزاك دهند بعده اگر درد اندك ماند مصطكي سوده يك ماشه باطريفل كشنيزي يك توله سرشته بخورند                   
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الثعلب هفت توله گالب چار توله جوشانيده شيرة كاكنج چار ماشه شـيرة               بااليش گل خطمي سه ماشه به عرق عنب       

بعده اگر ماده بسيار باشد ماءالجبن شروع نمايند و در شير جوشـان             تخم خرپزه شش ماشه نبات يك توله به نوشند          

پاو آثار آب ليمو دو توله داخل كرده شب بگذارند صبح قدري نمك انداخته باز بجوشانند و صاف كرده شربت عنـاب                      

شربت گاوزبان هر يك يك نيم توله داخل كرده به نوشند بعـده منـضجات و مـسهالت در مـاءالجبن و مـسهل بعـد                          

هشتم از شروع و بعد شانزده هم به عمل آرند و سفوف الجورد و حب سودا و غيره بكار برند ايضاً ارگ سوزش مشها                        

اشتها باشد اطريفل مقل ملين خورده بااليش ريشه خطمي گل بنفـشه هـر يـك شـش ماشـه در عـرق              و قبض و بي   

شه پاشيده به نوشند و طـالي رسـوت مقـل           باديان جوشانيده شربت بنفشه چار توله تخم ريحان اسپغول چار چار ما           

تخم گندنا كوفته بيخته در روغن گل و بيضة مرغ سرشته طال سازند و بيضة مرغ به روغن گل لت كرده بعد استنجا                       

كرده باشند و به قول حكماي هند اگر رسوت و برگ نيم در گالب ساييده ضماد كننـد و بـرگ بنـگ در آب               طال مي 

 ماده گاو جوش داده بخار آن بگيرند براي درد باسور نافع است ديگر كـائلي آب گرفتـه بـر                      ساييده بربندند و در شير    

مقعد بربندند سوزش و در موضع كند ديگر كتهه سفيد هليلة زرد مـساوي در آب سـوده بـر لتـه نهـاده گذاشـتن و                    

براي تحليل ورم آن    همچنين ضماد مغز تخم نيم مغز تخم بكاين در شيرة برگ مكوه دافع سوزش مسه است ضماد                  

و بردنش به اندرون به آساني و حبس خون آن مجرب بال تخلف است مغز خستة بكاين و نيم و مقـل و حـضض هـر       

يك سه ماشه جمله يا بعضي در آب ككردندة سبز ساييده ضماد كنند ايضاً نوشيدن آب كك رونده تا سه روز نه نـه                        

 ادويه خوردن باالئي سه توله و نـان سـفيد خميـري يـك نـيم         ماشه تا يك نيم فلوس مجرب ليكن باالي اين چنين         

فلوس و يا نان در روغن زرد و شكر تري ماليده مناسب است ديگر جوانسه جـوش داده صـاف كـرده در آن نـشينند               

ريشه راست مزه يك دو عـدد را بـا دو             دافع درد بواسير و مفيد حبس بول است ديگر ترب ميانه در وقت و غلظت بي               

ت بخورند و تا بست و يك روز به عمل آرند بواسير ديگر عـود نكنـد و كـذا تـرب بـرگ دور كـرده ورق ورق                             توله نبا 

تراشيده در سايه خشك كنند و كوفته بيخته شكر برابر آميخته يك كف خورند تا چهل روز نافع بواسير خوني است                     

روز ديگر كون هندي يعنـي كـالي زيـري          ديگر كنجد بريان كرده سه درم سوده با سه درم مسكة گاو بخورند تا سه                
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نصف بريان و نصف خام كوفته بيخته سه درم بگيرند و هر روز با آب برنج سائهي يك درم بخورنـد بواسـير خـوني و                          

بادي را مفيد است ديگر مغز كرنجوه باريك ساييده يك عدد شكر يك توله آميخته خورده باشند و غذا مرغن خورند           

 با پيخال كبوتر صحرائي برابر ساييده يك ماشه با قدري گالب صبح بخورنـد و از ترشـي و                    ديگر زردي گل به بول را     

بادي پرهيزند در سه روز بواسير خوني و بادي را آرام كند ديگر رسوت در آب كك رونده ساييده طال كننـد خـارش                        

رچ سياه هر كدام يك تولـه       باسور را نافع بود حب كه بواسير خوني و بادي را مفيد است رسوت گيرد كتهة سفدي م                 

در آب كك رونده يك سر كهرل كرده برابر كنار دشني حبوب سازند و يكي صبح و يك شام بخورند و غـذا گوشـت                         

بزونان كنند ايضاً مغز تخم سيب نيم پاو فلفل سياه مقل هر كدام يك دام بقدر فلفل حب سـاخته هـر صـبح شـش                          

د و ادامت نمايند كه براي بواسير خوني و بـادي معمـول اسـت ديگـر                 ماشه به شيرة باديان و شيرة زيرة سفيد خورن        

ها سازند و شش ماشه هر روز بـه      مغزخستة نيب رسوت هر يك توله فلفل گرد شش ماشه با آب ترب حل كرده حب               

شيرجات مذكور بخورند حب برگ نيب تركه نافع بواسير خوني و بادي است برگ نيت چاكسور صندل سرخ و همايه 

ها سازند و بقدر مزاج دهند ديگر برگ نيبت نيم پاو    ا رسوت نركچور فلفل گرد مساوي و به لعاب بهدانه حب          برگ حن 

نوشادر هفت ماشه پهتكري بريان هشت ماشه گرفته اول برگ مذكور در آب گهيكوار حل كنند كه باريك شود پس                    

ب بسته يكي صبح و يك شـام بخورنـد ديگـر            هر دو دواي مذكور در آن اندازند و بساز بسايند و بقدر كنار دشتي ح              

حضض مكي فلفل سياه هر يك دو جز بار بكاين چهار جزو كوفته در آب كوكر بهنگره حبوب به دستور سابق بـسته                       

يك صبح با آب شينه و يك بوقت خواب شب بخورند و از ترشي و چيزهاي گرم پرهيزند و ورغن و ترب هر قدر كـه                          

 مجرب است ايضاً رسوت نر كچور باربكاين هر يك يك دام كوفتـه در آب كـك رونـده                    بخواهند بخورند براي بواسير   

دوازده حب بسته يك حب هر روز خوردن در دفع بواسير خوني و بادي مجرب ايضاً تخم هادسنگار مقشر كـرده كـه     

 صـبح بـا آب      سفيد بر آيد يك توله فلفل گرد سه ماشه كوفته بيخته به قدر نخود حب سازند و بقدر سه ماشـه هـر                      

خورده باشند تا يك هفته كه مجرب است ايضاً كه براي خوني و بادي هر دو مفيـد اسـت مغـز تخـم نيـب مغـز                              مي

الثعلب حب بقدر كنار دشتي ساخته يـك صـبح و             باربكاين مقل رسوت صبر فلفل گردگير و مساوي باآب برگ عنب          
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خ هر يك نيم جزو قنـد سـياه كهنـه دو وزن ادويـه               يك شام بخورند ديگر چاكسو يك جزو گل بادنجان مغز بادام تل           

كوفته بيخته در قند آميخته بقدر نخود حب بندند و يك صبح به آب شبينه بخورند و از لبنيـات و حموضـات و بـه                          

مرغ پرهيزند غذا خشكه و دال مونگ و كهچري با روغـن زرد حـب كـه     قوالت و اغذية حاره و بارده و حلويات و تخم   

رب االيچي سفيد مغز بنولي هر يك پنج ماشه زيرة سفيد دو نيم ماشه رسوت دوازده و نيم ماشه در                    براي بواسير مج  

آب ككردند سوده حب مثل نخود بندند و يك حب بخورند و بااليش ترب تراشيده همراه نبات بخورند ديگر چاكـسو                   

ي شام بخورند براي بواسـير      رسوت هر دو مساوي در آب برگ گل داودي حب بقدر كنار دشتي بسته يك صبح و يك                 

نظير است ديگر صاحب تكملة هندي گويد كه اين حب بواسير را نادر و مجرب است در آب برگ ككرونـد                       و موي بي  

قدري رسوت و مرچ سياه سوده انداخته در ظرف گلي بگذارند هرگاه قابل حب بستن شود بقدر كنار صـحرائي حـب                 

ا طال سازند بعد فراغ استنجا به آب و اگر تخم بكارين تخم نيب اضـافه                بسته يكي بخورند و نيم حب ساييده بر مشه        

كرده به دستور حب ساخته به آب شبينه بخورند و دو سه لقمة نان چرب بسيار اول و آخـر آن تنـاول كنـد بغايـت                           

 باشـند   مفيد گردد و ديگر از مرچ سياه و زربناء مغز تبونلي و رسوت مساوي حب بقدر نخود بسته دو ماشـه خـورده                      

بواسير ريحي و دموي را نافع بود و در نسخة  ديگر مرچ مطروح است و بقدر يك سرخ براي طال هم نوشته دوائي كه 

از بياض اوستاد مرحوم منقول است موي بز نر سياه در ديگ گلي سوخته خاكستر آن با نمـك سـياه برابـر هـر روز                          

ده مقدار مونگ حبوب بسته ناشتا دو حب بلع نمايند ديگر هفت ماشه به آب سرد بخورند ديگر چوك ميل برابر سايي

اندر جو تلخ چترك هر واحد يك تانك مصري يك نيم تانك كوفته بيخته يك نانـك بـا دوغ گـاو بخورنـد غـذا دال                           

مونگ مقشر با خشكه ديگر بار بكاين باديان مساوي كوفته بيخته شكر آميخته صبح شش ماشه به آب بخورند مفيد                    

رچ سياه عوض شكر داخل كرده هر سه مساوي گرفته يك دام به آب بخورند و باالي آن فـوراً نـان مـرغن                        بود اگر م  

بخورند مجرب است و كذا كشنيز خشك ناگر موتهه برابر كوفته صباح شش ماشه به آب تازه خـوردن ديگـر هليلـه                       

ك كف نهار بخورند بواسير خوني      هليلة مائين كالن تخم بكاين مساوي كوفته بيخته هم چند آن شكرتري آميخته ي             

و بادي را مجرب نوشته ديگر رسوت پوست كراندر جو تلخ اتيس مساوي ساييده و با شهد معجون ساخته نگاهدارند                    
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و قدرب با غبار سائهي ميخورده باشند و اگر سواي پوست كل هر سه دوا را بقدر يك ماشه گرفته با نبات يك و نيم                          

 نيز بسيار مفيد بود ديگر مال كنگني كلونجي موتهو جاكسو شكر تري برابر سـوده يـك                  توله و مسكه دو توله بدهند     

سـان    كف وقت خواب بخورد ايضاً هالون روغن گاو شكرتري هر يك شش ماشه مخلوط كرده با شير بخورند و همين                   

ك رسـوت   سه ماه متواتر به عمل آرند سفوف هندي كه براي بواسير خوني و بـادي مفيـد اسـت تخـم بكـاين خـش                        

نگركوئي هليلة سياه هر واحد يك دام نرم كوفته از دو ماشهه تا شش ماشه بـه آب خورنـد بعـد از آن قـدري نخـود                            

نمك و دان با خشكه و بعضي حب بسته بقدر نخود صبح و شام استعمال                 نمك يا كم    برشته بخورند غذا نان مرغن بي     

دام يك درم فلفل سياه ربـع ورم كوفتـه بيختـه شـش              كنند ديگر رسوت مغز تخم بكاين پوست درخت كرا هر ك            مي

ماشه بامداد بخورند و بعد يك ساعت به نان خمير و دال مونگ به روغن غذا سازند و تا چهل روز باين نوع مـداومت                         

كنند و از حموضات و متفحات اجتناب نمايند و اگر اسهال بود از گوشت و نان احتراز كنند بواسير خوني را مجـرب                       

د كه مسها را نرم كند و درد ساكن نمايد را سنابرگ بهنگ هر يك چهار دام باريك ساييده ميدة گندم دو                      است ضما 

دام را به روغن كنجد بريان كرده با هم آميزند و آب انداخته مثل حلوا بپزند پس بر مقعد بسته لنگـوت بـر بندنـد و           

ز بسيار مفيد است ديگر در دو دام شيرة بـرگ           ضماد مغز خستة بكاين و نيب در سوت و مقل در ساب كك رونده ني              

آب گرفته باشند نيم دام زردچوب بسايند دور شيشه نگاهدارند و بعد از آب دست آب خشك كـرده                     پنبه نرمه كه بي   

نظير اسـت و از ورق گـل صـدبرگ بـه              طال كنند و به نشينند كه خشك شود جهت تسكين درد بواسير مجرب و بي              

نوشيدن مفيد بواسير است ديگر برگ كنگهي بست و يك عدد و مثل آن فلفل گرد به آب                  دستور عرقها عرق كشيده     

ساييده هفت حب بندند و يكي صبح و يك شام خورند نافع بواسير خوني و بادي اسـت ديگـر شـورة قلمـي رسـوت                          

نيز نافع بود   مساوي ساييده بمقدار كنار صحرائي حب سازند و يك صبح و يك شام بخورند و از آن ضماد هم سازند                     

ديگر برگ بكاين پاو آثار نمك شور يك دام ساييده بقدر كنار دشتي حب ساخته بكار برنـد نـافع اسـت و كـذا بـيخ                           

انكول يك ماشه يا فلفل گرد مساوي سفوف كرده خوردن و بخور آن نيز دافع بواسير است ديگر تخـم هلهـل سـوده                        

 و بادي هر دو را نافع حبيكه از آن خلقي كثير انتفاع يافتـه             يك جزو شكر دو جزو بقدر دو ماشه خورده باشند خوني          
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هـا برابـر دانـة جـوار          آئبه هلدي باريك ساييده با موم خالص مساوي در هاون بكوبند تا نيكو مخلوط شود پس حـب                 

بندند و يكجا بصبح قبل از طلو ع آفتاب بخورند و بااليش سه جرعة آب شبينه نوشـند و دو هفتـه همـين طـور بـه                            

ل آرند و سواي مونگ هر چه خواهند بخورند دوائي كه براي ازالة بواسير خوني و بادي و پژمـرده كـردن مـشها و                         عم

النفع است بكن كه گياهي است مشهور شش ماشه تا يك توله با چند دانة فلفـل سـياه در انـدك                        منع اسهال عجيب  

خورند ديگر زمين كند را پارچـه كـرده خـشك           آب ساييده و به نوشند و نان گندم به روغن زردچوب كرده بااليش ب             

سازند و مقشر نمايند و كوفته بيخته هر روز نهار يك درم خورند نافع است ديگر پوست هليلة زرد بـه روغـن بريـان                         

نموده باديان هر دو كوفته هر واحد يك جزو تخم تراتيزك درست دو جزو آميخته هر روز يك پهلولي كه نـه ماشـه                        

ي آميخته بخورند ديگر برگ بنگ موي كوهان شتر هـر دو برابـر اميختـه بـسوزانند دودوش بـه                     باشد بملعقه شيرين  

دستور معروف برسانند دافع درد بواسير است ديگر حب السمنه يعني چرونجي برسـنگ سـاييده قـرص سـاخته بـه                      

طعـة كوارپائهـه بقـدر      اندك روغن زرد در معرقه آهني بريان كرده بر مقعد بستن رافع درد و محلل ورم است ايضاً ق                  

گره مربع گرفته از يك جانب پوست آن دور كرده سهاكة خام سه ماشه سوده بپاشند و بر تابة گرم از همـان جانـب                         

گرم نهاد بااليش پارة پنبه كهنه گذتشه بربندند ديگر برگ اروسه در سـايه خـشك كـرده                    بريان كنند و بر مقعد نيم     

مقعد ماليدن نافع است بخوربندال جوش داده و كذا ناخن دست و پـا تراشـيده   كوفته بيخته هر روز چهار پنج بار بر     

جمع كرده سوخته و كذا برگ ازهر برگ سرس گل و هاوه برگ بنگ هر يك يك دام جوش داده و كذا بخـور شـاخ                          

كردگدن و كذا گوشت موش پران يعني گلهري خشك كرده كوفته صبح و شام قـدري از آن بخـور سـاختن و كـذا                         

بيد انجير در آب جوش داده و آبدست به آب برگ هلهل جوش داده نيز نافع روغن كه نافع بواسير است سندور برگ 

چار ماشه روغن گاو يك دام در كئوره كاسني با چوب درخت جيت يعني رداسن كه بر سرا يك دام سرب چسبانيده                      

برارند و با مساوي آن روغن كنجد بجوشانند تـا          باشند حل سازند و بر بواسير مالند ديگر برگ تازة نيل گرفته آب او               

روغن بماند بر بواسير بمالند ديگر آب گندنا يك حصه روغن كنجد نيم حصه با هم بجوشانند تا روغن بماند و هنگام                      

طال اندك گوگل حل كرده طال سازند نافع بود ديگر دهتورة سياه در روغن كنجد بسوزند تا روغن بماند پنبـه بـدان                       
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ر بواسير نهاده بربندند ديگر از پنج شش توله سرب دسته ساخته يك دام مغز نبوله را بدان بـسايند تـا بقـدر                        آلوده ب 

يك دام از دسته هم با وي حل شود و دوا مثل مرهم گردد و طال كرده باشند نافع اسـت ايـضاً رسـوت نگركـوئي دو          

نار دشتي ساخته هر صباح يكـي خـوردن بـراي      ها برابر ك    جزو كافور يك جزو با آب ليموي كاغذي صاليه كرده حب          

رويـد و بـرگش كوچـك         بواسير خوني و ريحي مفيد تام است ديگر نبات بلي كهسوئن كه بر مكانات پخته كهنه مـي                 

باشد بقدر يك توله با هفت دانه فلفل سـياه            ماشهبه برگ نورسته پودينة جبلي و گلشن زرد و نهالش بقدر وجب مي            

 و بست و يك روز استعمال نمايند كه بواسير خوني و بادي را هر دو مجـرب اسـت و ديگـر                       در آب ساييده به نوشند    

برگ نرمه باريك ساييده دو دام زردچوب سائيده نيم دام هر دو به هم آميخته در روغن زرد گـرم كـرده بـر پارچـه                          

بگيرند واز برگ آگ بجاي كلـوخ       نهاده بر مقعد بندند بسيار فائده كند ديگر از آب قليان كه زرد و بدبو باشد آبدست                  

مقعد را پاك ساخته باشند نافع بود و شستن بر جلد شير بالخاصيت نافع بواسير است ديگر دو سه برگ مدار پختـه                       

زرد شده بر روغن ماده گاو چرب كرده بر شعلة چراغ گرم ساخته بر بندند براي درد بواسير نافع است ديگر ورق گل                       

توله با فلفل دو ماشه تا سه ماشه ساييده به نوشند مفيد بود ديگر چاكـسور سـه درم                   صد برگ از شش ماشه تا يك        

مقشر كرده ساييده با يك نيم درم شكر سرخ بخورند نافع بواسير خوني و بادي است ديگر برگ نيـب كـه زرد شـده                         

حات افـواه باسـور     خود بخود ريخته باشد و زردچوب مساوي سوده يك درم به آب خودرن نيز مفيد بواسير است مفت                 

هر گاه حاجت استعمال مفتحات افتد اول در حمام مكرر داخل كنند و يا به طبيخ خطوي و شبت تكميد نمايند در                      

روغن خسته شفتالو يا روغن خسته شمش تلخ و روغن بادام تلخ و مقل يا پيه كوهان شتر يا مغز ساق گاو يا گـوزن                         

ا دير نشسته دارند پس بر اسپ سوار نموده بزور تمام به دوانند تا دو سـه  مغرو و مجموع بمالند و بر تابة حمام گرم ت    

گهري كه خودبخود سر رگها بكشايد و اگر بدين تدبير كشاده نشود اول رگ مابض با صارفن زنند و عقـب آن ادويـة           

او و بخور مريم بـه      مفتحة قويه ضماد كنند و يا بعد نرمي باسور ادوية مفتحه مانند سرگين كبوتر و بهروزه و زهرة گ                  

آب پياز حل كرده بمالند و حمول آب پياز و زهره گاو و عرطنيثا بصوف يا پنبه آلوده نيز مفتح است و پياز تنها گرم                         

كند و اگر پياز بر روغن گاو بريان كرده برنهند و يا پيـاز سـفيد را خـوب بجوشـانند پـس                         كرده نهادن نيز تفتيح مي    
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 و گرم كرده برنهند عمين عمل كنـد و درد بنـشاند و ايـضاً مـرهم داخليـون و كـذا            مقشر كرده به روغن گاو بسايند     

تيزاب خاروقي مدبر انفع باشد و اگر آب پياز صبر زرو زهرة گاو هر يك قدري بياميزند و طـال كننـد خـون بـسته را                           

االيش عرق شـاهتره    بگشايد و درد ساكن كند و اگر مقل يك ماشه سوده باطريفل صغير يك توله سرشته بخورند و ب                  

ده توله به نوشند نيز تفتيح خون فاسد بواسير نمايد و شرب و ضماد حنا و كذا تودري و كذا اشق و كذا بيخ قنـوس                          

و كذا اذخرو كذا دارچيني و كذا آب برگ گندنا ضماد روغن حنا و كذا بصل مقول به زبت و كذا آب برگ انجيـر يـا                           

كذا اقجوان و كذا الدن و كذا سعد به روغـن تخـم زردآلـو تلـخ سرشـته كـه                     شير آن و كذا بخور مريم و كذا صبر و           

هاي انجير كوفته و كذا اذخر و         مجرب سويدي است و كذا گل سوسن سفيد يا تخم آن و جلوس در آب مطبوخ شاخ                

ضماده حمول و اكل عسل و اكل قوم به زيتون سياه درد را مفنج سوخته و شرب انبر بـاريس كـه مجـرب سـويدي                          

ت هر واحد مفتح افواه عروق است و باقي مفتحات در اقوال اطبا مسطور گردد اما اگـر از اسـتعمال مفتحـات درد                        اس

شديد پيدا شود ادوية مسكنه كه سابق مذكور شد ضماد كنند مجففات و مسقطات باسور تبخير زرنيخ و بـا پوسـت                      

ل تازه در وقت تازگي گرفته قطع كنند و آبي كه       كند ديگر پياز عصن     هاي بواسير را خشك و ساقط مي        انار و مقل دان   

از بيخ آن بر آيد قطره قطره بر دانة باسور بمالند باسور خشك شده دفع شـود و از مجربـات مكـررة مولـوي عبـداهللا                           

صاحب تلميذ حكيم علويخان است ديگر شاخ گاوميش سوخته دود بگيرند و بخور مـسلخ الحيـه مجفـف و مـسقط                      

فيل يا پوست فيل سوهان كرده مقل زرد پوست بيخ كبر پوست تخم مرغ پوسـت                  چرك گوش است ديگر سلخ الحيه     

انار كاله بادنجان فرفيون شاخ گوزن شاخ كرگدن شاخ گاو كه از كلة پوسيده گرفته باشند بنـگ دانـه و از خـراطين                        

 پـشكل شـتر     خشك موي سرآوي خارخسك پنبه دانه همه برابر مجموع را جوكوب كـرده بقـدر نـيم وام بـر آتـش                     

ها ظاهر باشند بيست و يك زلو بگذارند تا از            گذاشته دود آن بگيرند و از هوا محافظت كنند و پيش از تبخير اگر دان              

راه نيش ماده مترشح شود واال حاجت نيست در تسكين وجع و پژمرده كردن باسور مجرب است بخور ديگـر جهـت                      

خ سوسن برگ مورد مساوي مكرر به استعمال آرند و يا با روغن             هاي بواسير مجرب است گوگرد به دور بي         اسقاط دان 

ها ساخته و حقنه نمايند و در نسخة ديگر زرنيخ و بيخ خرزهره زيـاده اسـت ايـضاً بـرگ مـورد و       زيتون سرشته حب  
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الحيه و مقل و پياز مفرد و مجمـوع بـر اخگـر     جوزالسرو و كاله بادنجان و پوست بيخ كبر و مرو وشحم حنظل و سلخ         

كند ديگـر     پشتك شتر انداخته برطرف سوراخ وار نشسته دود آن بگيرند كه بطول مدت باسور را خشك و ساقط مي                  

پوست انار و كندر و جفت بلوط و جوزالسرو مساوي كوفته در آب انگور بجوشانند دور هاون ماليده صـبح و شـام بـر                         

كبر مساوي تبخير كنند كه بواسير را خـشك كنـد و            بواسير طال كنند و از مقل زرد و كندر و راتينج و حرمل و بيخ                

گويند كه اگر خاكستر عقرب بر بواسير طال نمياند و شير و برنج بخورند و سه روز ساقط شوند و تبخيـر بـه پوسـت                          

فيل و پوست خرس و پوست گربه ساقط كنند باسور است طال كه بواسير را تباه كند و از بيخ برافگند بگيرنـد بـورة                         

الفار يك نيم درم زنگار يك درم نرم سوده اندك پيه مـرغ را               سمي از بورق است سه درم زرنيخ دو درم سم         بوته كه ق  

بگذارند و قدري از آن آميخته طال كنند اگر علت ضعيف باشد سه روز نهند و هر روز دوبار و اگر قوي باشد پـنج روز         

وغن گاو هر روز بر مسها بنهند تـا بيفتـد و در ايـن               هر دو وقت بنهند تا باسور سياه شود پس مرهم از پياز سرخ و ر              

مدت بدان جايگاه آب نرسانند تا وقتي كه به نشود و چون مسها بيفتد مرهم از اندروت دوم االخوين و سفيدة بيـضة                       

مرغ مرتب كرده بكار برند تا گوشت برويد ديگر حكيم علي گفته بهتر آن است كه بر استعمال ادوية حـاده جـسارت                       

كنند و اين دوا براي اسقاط دامنة بواسير از مجربـات مـن               كه آن مريض را به سبب شدت درد اكثر هالك مي          نكنند  

الفار و بسايند و در شير خر جوش دهند و بعـد از جـوش سـه وز در همـان شـير دارنـد و در وقـت                               است بگيرند سم  

رون آرند و مجحمه بر معقد نهند تا همـة          ساييدن و جوش كردن از غبار و بخار آن مالحظه كنند و بعد از سه روز بي                

بواسير بيرون آيند اگر غائر باشند پس مقدار نيم عدس يا نخود بر همه بواسير يـك مرتبـه در روز و يـك مرتبـه در                           

نمايد و در دو هفتـه يـا          كند و خارج مي     شب گذارند و بمالند و احتياط كنند كه بجاي ديگر نرسد مسها را جذب مي              

كند به غير اذيت و در ايـن اثنـا تقويـت مـزاج قلـب                  كند و  در يك ماه ساقط مي         شود و باريك مي     سه هفته دراز مي   

كرده باشند و غذا اندك و لطيف دهند اگر يكي را بعد ديگري ساقط كنند اولي بود روغـن جهـت سـاقط كـردن                           مي

رم به روغن كنجـد تـسقيه دهنـد         هاي بواسير مجرب و بي غائله است گوگرد زرنيخ هر دو برابر ساييده بر آتش ن                 دان

بحدي كه خوب جذب كند پس تقرع انبيق تقطير نمايند و روغن عقرب كه چند كژدم زنده را در شيشة كـه در آن                        
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روغن كنجد باشد انداخته چهل روز در آفتاب بگذارند سقط بواسير بي و رنگ است مرهم براي دفـع ثولـول بواسـير                       

لب هر سه را در كهرل انداخته با دستة سرب يـك پـاس بـسايند هرگـاه آب     الثع نافع روغن گل روغن كتان آب عنب  

االخوين و يك ماشه گـل ارمنـي و    خشك شود يك عدد بيضة مرغ نيمبرشت و يك ماشهه كات سفيد و دو ماشه دم              

چهار سرخ موي سوختة خرگوش و قدر دانة گندم نمك سرب باريك ساييده داخل كرده چهار پـاس كهـرل نماينـد                    

كنـد و      مرهم شود بر منتها بمالند و به قول اطباي هند تبخير كچله و تخم بكاين دانة بواسير را خشك مـي                     كه مثل 

اگر برگ بهل كوفته بر مقعد از لنگ بندند مسه پژمرده شده بيفتد ايضاً برگ انبة كهنه در سايه خـشك سـاخته در                        

ه نوبت و آتش نيـز از چـوب انبـه نهنـد در تجفيـف                چلم قليان بجاي تنباكو گذاشته بكشند تا يازده روز هر روز يازد           

باسور اثري عجيب دارد و بخور تركي تلخ صحرائي خشك نموده نيز مفيد ديگر پوست گهونس در ظرفـي بـسوزند و                      

ارزير گلو چادري آگنده كه مانع برآمدن دود به جانب سر باشد بپوشند دود  آن به باسور رسـانند در تحليـل باسـور                         

ر شورة باروت به آب نرم كرده بر باسور ضماد كنند و ساعتي مقعد را بر آتش ماليم بدارند و چنـد                      مجرب نوشته ديگ  

هاي بواسير مضمحل شده بيفتد ديگر ترب را كاويده سـهاگه پـر كـرده گـل حكمـت                     روز بر اين مداومت نمايند دان     

غـذا كحچـري تنـاول كننـد ديگـر          نمايند و در آتش پخته گل را دور كرده صبح و شام بخورند تا بست و يك صد و                    

باشد بگيرند و كوفته بيخته هر صبح دو سه ماشه به آب يا به شهد بدهند در سه هتفـه                      چهال كرة كه بغايت تلخ مي     

بواسير خوني به الكل دور شود مجرب است پرهيز از ترشي و بادي ديگر بيخ درخت كريل را در سايه خـشك كـرده                        

تا نيم سير آب بماند صاف كرده پاو آثار از اين آب صبح و باقي شام به نوشـند و                    نيمكوفته در سه سير آب بجوشانند       

تا هفت روز نهايت ده روز همچنين كنند خون بسته شود و دانة بواسير به تدريج تحليل گردد ديگر بخور ثمر بكاين                      

ب ساييده طال كـردن نيـز       كوفته جوشانيده و كذا بندال جوش داده چند روز در دفع بواسير مجرب است و ايلوه به آ                 

اند ايضاً شيرة برگ كمافيطوس هندي بوزن پنج بهلولي و نيمة آن نبات وقت صبح دهند هفـت                    مسقط بواسير نوشته  

روز نهايت دوازده روز و دود برگ درخت لرزان و كذا گل سرس و پوست آن و كذا بلع تخم سرس نيز دافع اين علت                         

نمايند و شير و برنج بخورند و سه روز ساقط شوند و يـا زردچـوب در شـير                   است ديگر خاكستر عقرب بر بواسير طال        
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زقوم هفت مرتبه تر كرده خشك ساخته بر بواسير ضماد كنند انكبه آب اوراقي كه مجفف دانـة بواسـير اسـت بـرگ                  

بكاين و ثمر آن برگ گز برگ تمرهندي برگ سنبهالو برگ بنگ برگ جامن برگ سرس بـرگ نيـب بـرگ درخـت                        

برگ ارهرامربيل برگ نيل هرچه از اين مناسب دانند و به همرسد انكبه آب نمايند و كذا انكبه آب از پوست                     كنگهي  

درخت اينها نافع ديگر بخور كه باسور را خشك كند پنجال ابه آبيل و شنگرن هر يك چهار ماشه باريك ساييده سه                      

 كنـار انداختـه و مغـولي بگيرنـد ديگـر سـيماب              و پري بسته بدارند و سه روز متواتر هر روز يك پري بر آتش چوب              

يكتانك رسكپور دو نانك شنگرن يك تانك كژدم سه عدد هر چهار ادويه باريك ساييده دو حصه نمايند يـك حـصه                      

بر آتش چوب كنار انداخته برهنه شده چادر پيچيده دهوني بگيرند و گاوري پان قدري كتهـه زيـاده انداختـه وقـت                       

اگر احيانا دهن جوش كند از چهال به بول يا چهال جهر بيري مضمضه كنند غذا نان گنـدم                   دهوني در دهن دارند و      

نمك با روغن ماده گاو ساخته پرهيز از جميع اشيا كنند در بواسير خوني مجرب نوشته حب كه در بواسير خـوني              بي

ان كات سـفيد هليلـة      و بادي معمول است پكهان بيد گيرو مرداسنگ صندل سرخ رسوت زيرة سفيد شب يماني بري               

زنگي آمله هر واحد يك درم در آب برگ نيب هشت پاس با شاخ گوزن كهرل كـرده حـب بندنـد و بـه آب تـازه در                             

شبانه روز دوبار طال كرده باشند و پوست هليلة زرد عوض مرداسنگ انداخته دو ماشه براي خوردن دهند و اگر مقل                     

 باشد دوائي كه در دفع بواسير مجرب است بيخ گـل عباسـي سـه دام                 تر  مغز تخم نيب اضافه كرده به عمل آرند نافع        

پوست بيخ كچنال سه دام رسوت نگركوئي يك دام اول بيخ عباسي را از كارد ريزه ريزه كرده هر دو اجزاي ديگـر را                        

نيمكوب نموده هر سه مخلوط كرده سه حصه نمايند و يك حصه را در نيم سير آب انداخته در ظرف چينـي كـرده                        

ر شبنم بگذارند و صبح دست ماليده از پارچه گذرانيده بياشامند و بعد از چهار گهري يك پاو برنج سائهي بـا يـك                        د

پاو آب آنقدر كف مال نمايند كه شيرة برنج بر آيد بعده نيم دام پكهان بيد را كوفته سه حصه نمايند و يك حـصه را                          

نمك بطريق شيربرنج پخته روغـن        ه دلية گندم را به شير بي      داخل آب برنج كرده بياشامند و يك نيم پاس روز برآمد          

افتد سـه روز بـه همـين          داخل كرده بخورند و از ديگر غذا پرهيز كنند بعد از سه روز مسها بطور چلياسه از خود مي                  

بـراي  غذا اكتفا كنند و بعد از آن هفت روز ديگر گوشت نخورند و برنج و روغن هر چه مناسب دانند بخورند ايضاً كه                        
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بواسير معمول فرنگي است سرب دوازده مثقال سيماب نه مثقال اگر تركي سيزده مثقال سـرب را گداختـه سـيماب         

باشد بگذارننـد و اگـر را نيـز           در آن ريزند و بگذارند تا سرد شود پس صاليه كرده از واال كه جامة ريشمي باريك مي                 

 بقدر نخود كوچك و دو حـب صـبح و سـه حـب وقـت                 صاليه كرده داخل نمايند و با عسل خام سرشته حب سازند          

خواب بخورند و بايد كه در چلة زمستان و چلة تابستان استعمال نمايند تا چهل روز ايضاً كوپل درخت براجمود مرچ                     

سياه پييالمول ديودار سولف نمك سنگ شيطرج باهي به رنگ تر پهله هر يك بيست ماشه كوفته بيخته يك صـد و                      

م بخورند ايضاً برگ كنگهي برگ گينده برگ ككرونده مرچ سياه قدر حاجت گرفته در آب شـيره                  بست روز با آب گر    

برآورده به نوشند و از برگ سير و بزرالبيخ و هوني گرفته باشند همچنين تا دو هفته بـه عمـل آرنـد ديگـر اجـواين                           

 مـرهم شـود بـاالي پارچـة سـفيد           خراساني بنگ برادة سم اسپ هر سه برابر در بول بچة ماده گاو بپزند هرگاه مثل               

گذاشته مثل مرهم نهند دانة باسور دفع شود ايضاً پهكري نيم پاو در يك تخته كاغذ سفيد پيچيده در آتش پاچـك                       

دشتي بنهند تا جوش زده خشك گردد پس آن را بگيرند و با يك پاو در روغن گاو در ظرفي كه دو سه روز جغـرات                          

 كنند چندانكه سرخ شود و بوي خوش دهد پس نگهدارند و تخم شبت در آب                در آن ساخته باشند با چوب نيم حل       

بپزند و ساييده بر مقعد تا دو روز از صبح تا شام نبندند و از شام تا صبح بعده پنبه در مرهم مذكوره آلوده بـر مقعـد        

ز بـه عمـل آرنـد جملـه         نهند و لنگونه بربندند و از صبح تا شام و از شام تا صبح بسته دارند همين سان تا هفـت رو                     

افتد مجرب است ايضاً از مجربات حكيم علي دوائي كه هندي آن را بندال تلخ گويند و بغايت تلـخ                      مشها گداخته مي  

هاي بواسير    است بسايند به غايت نازك فريب دو مثقال و بر پنبه نهاده قريب مقعد بدارند زماني كه بوي او رسد دان                    

تر عمل كند امـا از        شود و اگر اندكي بر موضع بواسير رسانند قوي           شده برطرف مي   بيرون آيند و در يك هفته متعفن      

ورم و وجع مقعد بغايت تكليف كشند تالفي ان به روغني كه برنج در آن پخته باشند بايد كرد و تقويت قلب و دفـع                         

 آن كننـد و در      اذيت آن تبرياق و مشروديطوس و مفرح يـاقوتي و عـرق بيدمـشك و گـالب و دواءالمـسك و امثـال                      

نظيـر اسـت ايـضاً        استعمال اين خطر است مردي ضعيف مزاج و پيرتاب اين نخواهد آورد وليكن در دفع بواسـير بـي                  

صاحب تكمله گويد كه اگر نركچور و مليم به آب ساييده طال سازند در هر روز سـه بـار باسـور سـاقط گردنـد ايـضاً                            
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ين بوزنه مغز چرونجي گل ارمني بنـدال هـر واحـد يـك تولـه                خان سرگ   بخورد دفع بواسير معمول حكيم وارث علي      

بهدانه و شش ماشه صبر نه ماشه مرمكي سه ماشه ايضاً مغز نبوني به روغن زردچوب كرده روز اول يك عدد دو روز                       

دوم دو عدد بلع كردن و همچنين هر روز يك يك عدد افزوده تا چهل روز بجبل عدد رسانيدن و بعد از آن هـر روز                          

ك عدد كم كردن و بدين طريق تا هشتاد روز خوردن در دفع بواسير از مجربـات حكـيم ممـدوح اسـت ديگـر                         يك ي 

گويند كه تدخين چندرس خشك كنندة بواسير است خصوصاٌ به تخم گندنا ديگر نيله تهوته يك ماشه گـل ملتـاني                     

ن آميختـه نگهدارنـد و بعـد فـراغ از           پنج ماشه سيندور دو ماشه روغن شيرين دو توله بگيرند و ادويه ساييده در روغ              

برازو استنجابات خوب بمالند باسور دفع شود و اندك زنگار در جغرات آميخته به دستور ماليدن در اسقاط باسـور از                     

مجربات اجضي احباست ديگر بندال بقدر دو نيم آثار در يك سبوي اب جوشانيده بخور بگيرند حتي كـه تلخـي آن                      

 آب آبزن سازند از مسها آب جاري شده درزائل شـوند و بـستن فـضله دواي مـذكور نيـز                      در دهن اثر كند پس از آن      

هاي بواسير كه وقت اجابت بيرون آينـد          كند و ديگر بيخ كتيرا تازه به آب ساييده و قدري بر دان              استيصال بواسير مي  

 پهتكري بريان سـاييده بـه آب        كند ليكن كثيرالنفع است ديگر شورة قلمي        طال نمايند اگر چه اين دوا درد بسيار مي        

صابون حب سازند و بعد فراغ از براز صبح و شام تا سه روز يك حب حمول كنند مسها را در سه روز مضمحل سـازد                       

و ليكن كرب آرد و همچنين بندال در قند سياه كهنه آميخته شياف آن تا سه روز بكار بردن ديگـر بـالدر را در آب                           

يند مضمحل شده فرو ريزد تدبير قطع بواسير و خرم آن بدانكه چون ارادة قطع بـه                 برگ ترب ساييده بزمه ضماد نما     

آهن باشد بايد كه اول تنقيه به فصد كنند و بعد دو سه روز دواي بيهوشي داده بيهـوش سـازند تـا از ادراك درد ان                           

مايند تا مـؤدي بغـشي و       انجامد و بعد قطع خون را به زودي از الزقات بند ن            ضعف نگردد و بغشي و مرگ مفاجات نه       

كنـد در همـه       المفتاح دور بعضي بعد قطع به آهن يا تيزاب در همان سـال بـاز عـود مـي                    ديگر آفات نشود و كذا في     

اعراض بدتر از اول پس مداومت به تدبير نافع مدام تا آخر ضرورت به قول شيخ و جرجاني و غير هما اسقاط بواسـير                        

هـا يكبـارگي واجـب نيـست بلكـه            ده و چون باسور متعدد باشد قطـع جملـة آن          گاه به قطع بود و گاهي به ادوية حا        

بايد كه وصيت بقراط بشنوند و يكي از آن بگذارند پس عالج كنند و صواب آن است كه عالج به قطع يكـي بعـد                           مي
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كثرت ديگري نمايند اگر مريض بر اين صبر كند بهر آنكه قطع چند عدد آن در يك دفعه اكثر سقوط قوت به سبب                       

شوند و لهـذا اكثـر ضـعيفان از           كند و بجز مريضان قوي متحمل آن وجع نمي          ضعف از وجع شديد حادث به قطع مي       

گردند و در آخر امر يكي بگذارند تا خون فاسد كه طبيعت به اخراج آن عادت دارد از ان سائل            قطع بواسير هالك مي   

اءالفيـل و ماننـد آن از امـراض سـوداوي حـادث نـشوند و                گردد و امراض مثل استقا و سل و ماليخوليا و سرطان و د            

تـر باشـد و در        تر باشد و اگر غائر بودند تدبيرش صـعب          باسورهائي كه ارادة قطع آن باشد اگر ظاهر بود تدبير او سهل           

ر ظاهر بهتر آن است كه بيخ او برشتة ابريشم يا كتان يا موي اسپ محكم ببندند و بگذارند و پيوسته به روغن گل تـ                   

دارند تا بيخ آن ها باريك شود پس اگر ساقط شود بهتر و اال بر آن ادوية مسقطه گذارنـد و اال قطـع كننـد و باسـور                             

غائر محتاج آن باشد كه قلب مقعد نمايند پس قطع آن كنند و قلب آن گاه باله بود مثل نهادن مجحمه بـر مقعـد و                          

قالب بگيرند و اگر خون سرعت برجوع مقعد باشد مجحمه ساعتي يكهدن آن تا آنكه بيرون آيد بعد از آن باسور را به 

بگذارند تا آنكه موضع ورم كند پس عود ننمايد بعد از آن آماس را عالج كنند و گاهي بـه سـرعت باسـور را برشـتة                           

بت بندند و باسور بخارج باقي مي ماند و گاه به ادوية مقلبه بود مثل آنكه عصارة قنطوريون و شـ                     مورب مستحكم مي  

رطب و مويزج گرفته همه را در عسل سرشته بر معقد طال كنند يا در صوف آغشته حمول سازند كه آن تهبج بـرازو                        

كند و يا نطرون و زهرة نر گاو و يا فلفل و نطـرون اسـتعمال كننـد و يـا آن را                          تشوق به آبراز مقعد و سهولت آن مي       

اخل كنند و از جمله احتياط فصد باسليق پيش از قطع اسـت        جمع كنند تا آنكه عصارة بخور مريم يا مويزج در آن د           

و چون ارادة قطع كنند باسور را بĤله كه آن را قالب گويند بگيرند و پيش خود بكشند پس از بيخ آن را قطع كنـد و                           

واجب است كه از بيخ او متعدي نشوند و گوشت كه بدان پيوسته بود بريده نشود چه اگر سواي آن چيـزي بـاز هـم                          

يح قطع گردد و بĤفات و اورام و اوجاع عظيم مؤدي گردد و گاهي باحتباس بول براز انجامد و خون را بند نكننـد                        صح

تا آنكه از خود باز ايستد پس اگر بسيار بر آيد و خون ضعف گردد و آنگاه به حابسات بند نمايند و اگـر خـون بـسيار              

خون به مفتحات مذكوره باشد و خون بدان جاري گـردد           اندك سائل شود و فصد باسليق كنند و اگر متحمل اجراي            

و صواب بود اگر خون سقوط قوت از وجع نباشد و گاهي در اين مثل آب پياز كفايـت كنـد و اگـر ارادة خـرم باشـد                             
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باسور كوچك بيخ آن و بزرگ را از نصف يا ثلث يا ربع كنند پس بر آن دواي مسقط گذارند و تدارك نمايند تا ورم و                        

د و اين چنان باشد كه بر آن پياز مطبوخ يا گندناي مطبـوخ بـه روغـن زرد برشـته گذارنـد و مـريض را در                            درد نكن 

هاي قابضة مطبوخه در آفتابه و در سركه و آبي كه مازو و پوست انار پخته باشند بنـشانند بعـد از آن بـه مـراهم                             آب

ور براي نفوذ قوت ادوية مسقطه اسـت تـا دوا بـه             نبت لحم معالجه كنند تا ورم نكند و قائده در خرم مهيا كردن باس             

بيخ او به آساني رسد و باقي زرد و خشك شود و به سهولت بيفتد و چون ورم دور و مقعـد از امثـال ايـن معالجـات                             

شدت كند بايد كه به مقل و كوهان شتر به هم سرشته بخور كنند و به قول كيالني اگر سر ماهي شـور نيـز افزاينـد              

و به ضمادات مذكوره ضماد نمايند و يا به نان سفيد يا كثيره زردي بيضه به اندك افيون ضماد كننـد بـه                       تر بود     نافع

النفع است و همچنين نشـستن در آبـي كـه            بندند و نشستن در نبيذ و اذي در تسكين وجع قطع و مانند آن عجيب              

وشانيده باشند و تنطيل بدان و طبع را        اندر آن ملينات مثل بزركتان و خطمي و تخم آن و برگ كرنب و مانند آن ج                

نرم دارند و صاحب كامل گفته كه چون ارادة قطع باسور كنند مريض را امر كنند كه در جاي روشن بر پشت بخوابد                       

پس بĤله باسور را بگيرند و بكشند و به مقراض از بيخ آب ببرند و بعده بر موضع گـل ارمنـي و كهربـا و شـاخ گـوزن            

ه و مانند آن باريك سوده بپاشند و بدان كبوس موضع قطع نمايند تا خون بند شود و بر فـاده                     سوخته و كاغذ سوخت   

كنند و آن ايـن اسـت كـه بـيخ باسـور را برشـتة        دود عصابه بطور لجام بربندند و بعضي در بواسير خرم استعمال مي          

لول به زبت بعصابه بندند و بيمار را بـه          ابريشم نيك يافته محكم بربندند و يك باسور را بگذارند و بعد از آن رفادة مب               

گرم كنند بعده به مغز نـان و زعفـران ضـماد              سكون و راحت امر فرمايند بعد از آن معالجة موضع به روغن كتان نيم             

نمايند تا آنكه باسور ساقط شود پس عالج به شراب كنند تا مندلمل گردد و بعضي اهل عمل دقت قطع باسور را بـه                        

كشند و در قطع احتياط       كه در هر واحد از ان علحده به سوزن غليظ انداخته باشند به اعتدال مي              رشتة ريشم محكم    

شوند بـر     كنند تا به شرح و حوالي آن نرسد كه از آن خوف قواصير واالندمال است بعده چون از قطع آن فارغ مي                       مي

حمه كشيده شوند بعـد از آن مجحمـه را   گذارند تا اصول بواسير به سوي مج نهند و زماني مي مقعد مجحمه ناري مي   

ايد و باسور مقطوعه در شكل مثل حيـوان           كنند و در آن خون غليظ فاسد از اصول باسور مقطوع مي             از مقعد جدا مي   
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گويد كه هرگاه از مقعد خون غليظ به غير وجع به             باشد اقوال خداق ابومسهل مسيحي مي       مسمي بورل بريده سر مي    

ع آن مادام كه بدن از آن ضعيف نگردد و سزاوار نيست كه آن شفا از امراض كثيـره اسـت                     دور معلوم جاري شود قط    

پس اگر بدن ضعيف شود و احتياج به قطع آن افتد اين قرص كهربا به آب سماق بخورانند بلوط دو درم كهربا صمغ                       

غذا سماقيه يا حصر سيه     هر واحد يك درم كتيرا نشاسته گل مختوم هر واحد نيم درم به آب بارتنگ قرص سازند و                   

بارمانيه دهند و اگر ضعف بسيار شود بماءاللحم كه بر آن آب به و شراب چكانيده باشـند غـذا سـازند و اگـر كفايـت                          

الطيـب    الحديد بخورانند هليلة سياه و كابلي و هليله و آمله و كز مازج هر واحد ده درم سنبل                   نكند اين معجون خبث   

الحديد كه يك هفته در سـركه تـر كـرده بريـان               انخواه كندر هر واحد پنج درم خبث      اذخر سعد زنجبيل فلفل سياه ن     

نموده باشند پانزده درم در عسل كه اندر آن آمله پخته باشند بسرشند و مثل جوزه هر روز بخورند در آبي كـه انـدر                         

انيده باشند بنشانند و آن برگ آس و ثمر عود و گلنار و طرف و جفت بلوط و خرنوب و مازو و شب و پوست انار جوش

هرگاه باسور ظاهر باشد با درد و خون روي كه استفراغ آن سزاوار است محتبس گردد بايد كه به تفتيح آن پردازنـد                       

تا خون روي از آن خارج گردد و اين چنان باشد كه آب پياز در صوف يا زهرة گاو حمول كنند با شـياف از مرطنيثـا        

ند و همه شب بر آن صبر كنند و هليلة مربي يا هليلة سـياه در روغـن گـاو بريـان                      به آب پياز تيز ساخته حمول ساز      

كرده بخورند و آب گندنا دو اوقيه به مقدار سه درم روغن جوز بنوشند و اطريفل صغير كه در آن مقـل مـساوي هـر                          

ه روغن گاو بريان و باديـان       واحد از ادويه داخل كرده باشند بخورند و اين دوا بواسير را نفع كند بگيرند هليلة سياه ب                 

مساوي و كوفته بيخته مثل هر دو حرف آميخته هر روز به قدر يك ملعقه با طال ممزوج به آب گنـدنا مقـدار اوقيـه                          

الحديد بر كوفته بيخته سه درم حرف سفيد دو درم و بر ناشتا با يـك اوقيـه آب گنـدنا و دو                         بدهند و يا بگيرند خبث    

 موضع به گندناي جوشانيده به روغن گاو بريان كرده بايد كرد و تبخير مقعـد از بـيخ                   درم روغن جوز دهند و تضميد     

كبر با تخم گندنا جوشانيده يا از بيخ حنظل در آب گندنا تر كرده خشك نموده بايد ساخت و اين بخور جيـد اسـت                         

بـه عـسل بـالدر      بيخ كبر بيخ كرفس بيخ خرزهره خار ترنجبين بيخ انجد آن بيخ سوسـن مـساوي كوفـت هبيختـه                     

سرشته قرص سازند هر يكي از آن به وزن مثقال و بر آتش پشك شتر يك قرص انداخته ظرفـي سـوراخ دار بـر آن                          
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نهاد صبح و شام بخور گيرند تا آنكه باسورها خشك شده بيفتد و ايضاً بيخ كبـر بـيخ حنظـل حـرف سـفيد انـزروت                           

 سازند و ايضاً براي اصحاب جراحـات در بواسـير حـرف             مساوي كوفته بيخته به روغن ياسمين جمع كرده بدان بخور         

سفدي وزردچوب و بيخ كبر بيخ اذخر؟؟؟ و قلي و اشنان سفيد و انزروت مساوي كوفته بـدان تبخيـز نماينـد و ايـن                         

بخور براي بواسير كه از آن خون جاري بود نافع است تربد سفيد زرنيخ سرخ بالدر هر واحد جـزوي كوفتـه آميختـه                        

 و بر آتش ظرف سوراخ دار واژگون داشته بااليش مقابل سوراخ به نشينند و اين بخور براي بواسير خروج                    بخور گيرند 

مقعد مفيد بيخ كبر و بيخ حنظل و بيخ حرمل و بالدر و سورنجان و فرفيون مساوي جوكوب كرده بدان بخور كنند و 

وفته بخور سازند و ايضاً به شاخ گوزن تنها يـا           يا بگيرند انزروت وراتينج و پوست شاخ توت و پوست مار مساوي نيمك            

به بالدر تنها يا به مقل تنها تبخير نمايند و اگر در مقعد وجع بعد خروج او باشد در نبيـذ و اذي بنـشيند كـه آن در                             

تسكين اين وجع مانع النفع است و براي بواسير كه از آن خون كثير جاري باشد اين حب نافع اسـت هليلـة هلـيلظ                         

 هليله و آمله هر واحد ده درم به روغن گاو بريان كرده صدف سوخته هفت درم كهربا سـه درم زاج سـفيد دو            سياه و 

درم مقل بست درم كوفته بيخته و مقل در آب گندنا حل كرده بدان حب سـازند و دو درم اا سـه درم بـه آب سـرد                             

آيد نافع توبال اهن تخم گنـدنا نـانخواه هـر           بخورند و ايضاً اين سفوف براي بواسير و شخصي را كه دائم اسهال خون               

واحد دو درم تمر كبر خشك چهار درم كوفته بيخته يك درم با آب گندنا مقدار اوقيه و آب گرم دو اوقيه بخورنـد و                         

الملك به آبونه در آب بپزند تا مهرا شود بعده از آن يـك قبـضه                  اين ضماد وجع بواسير وارمه را تسكين بخشد اكليل        

از زردي بيضه جوش كرده دو درم زعفران يك درم و افيون يك دانگ و تخم كتان و حلبـه و خطمـي هـر                         بگيرند و   

يك جفته با يك استار سوده در ميفنتحج كه اندر آن مقل سه درم حل كرده باشند آميخته بر برگ يا پارچه ماليده                       

كرده بر موضع نيگرم بچـسبانند و ايـن   و سطح دوا به روغن كنجد كه در آن پيه بط يا پيه مرغ گداخته باشند مسح             

گـرم    ضماد تسكين وجع و ورم كند پياز سفيد را در آب خوب بجوشانند پس به روغن گاو بسايند تا نرم گردد و نـيم                       

بماند بر مقعد و ارمه بنهند كه اين تسكين وجع بسيار كند و بواسير را حجامت ميان و ركين نفع كنـد و ايـن حـب                           

 سياه و هليله و آمله هر يك ده درم مقل ازرق سي درم مقل را در آب گندناي مروق تر كـرده                       استعمال نمايند هليلة  
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گـرم    بسايند تا مثل مرهم گردد و ديگر ادويه كوفته بيخته به آب مقل سرشته حب سازند شربت دو درم به آب نـيم                      

ندناي غيرمغسول مروق اسـت در      الحديد بصري كوفته در آب گ       وقت خواب  يا نزد و خول آبزن يا حمام و ايضاً خبث            

تر كنند و هر روز تجديد آب نمايند پس خشك كرده از آن و از حرف سفيد يك يك جزو بگيرند و از تخم گنـدنا و                           

تخم ترب و تخم پياز و حلبه هر واحد نيم جزو كوفته بيخته با آب گندنا سرشته مثل نخود حـب سـازند و بـه قـدر                            

ورند و ايضاً بگيرند بيخ هليلة سياه و بر آن روغن گاو آنقـدر كـه آن را بپوشـد                    بست حب وقت خواب يا نبيذ مويز بخ       

انداخته بر آتش انگشت سه جوش دهند به روغن صاف كنند و هليله را خشك كرده ساييده دو درم بخورند و بـر ان                        

هال خون بواسير باطني    دو اوقيه شراب كه بر وري يك اوقيه روغن مذكور انداخته باشند به نوشند و اين دوا براي اس                  

فرمايد واجب است كه ابتدا بـه فـصد    نافع توبال آهن تخم گندنا هر واحد دو درم با آب گندنا بخورند بوعلي سينا مي        

تـر    كند كه اصالح بدن و استفراغ خون روي آن نمايد حتي كه فصد صافن و رگ خلف عقب كنند و رگ مابض قوي                      

 سرين آن را نفع كند و استفراغ اخالط سوداوي نمايند و معالجه طحـال و                از اين هر دو است و حجامت ميان هر دو         

كبد كنند اگر اين بهر اصالح خون متولد واجب گردد پس اگر وجع و ورم و انتفاح نباشد حاجت بـسار بـه عالجـش                         

صـالبت  نبود چه عالج آن گاهي مؤدي به نواصير و شقاق گردد بعده واجب است كه در تليين طبيعت جهد كنند تا                      

براز مقعد را ايذا نرساند پس كار عظيم گردد و بهتر آن است كه مسهالت و ملينات از ادوية كه در آن نفع به بواسير                         

بود مثل حب مقل و حب فيلة مرج و حب و اذي و حبوبي كه آن را ذكر كنيم باشند و بايد كه مهما امكن در تفتيح                           

آنكه ضعف آرد يا از آن خون سرخ صافي كـه در آن سـياهي نباشـد                 بواسير صم و تسييل خون از آن جهد نمايند تا           

خارج شود پس اگر فائده نشود تدبيرش جدا كردن باسور و اسقاط آن به قطع است يـا بـه تجيفـف و احـراق آن بـه              

خوليا ادوية كه اين فعل كنند و بدانند كه خوني كه از بواسير و از مقعد سائل شود در آن امان از اكله و جنون و مالي                         

و صرع سوداوي و از جمره و جادرسيه و سرطالن و تقـشر جـرب و قوبـا و از جـذم و از ذات الجنـب و ذات الريـه و                                

سرسام است و چون معتاد از آن محتبس گردد خوف اين امراض بود و خوف استسقا بـه سـبب حـدوث ورم روي او                         

م روي به سوي آن باشد و چون سـيالن غـشي            صلب در كبد و فساد مزاج و خوف سل و اوجاع ريه به سبب اندفاع د               
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حادث كند پست جو به به نان و گل ارمني گرم اندك اندك به نوشند و از ادوية باسوريه بعضي مفتحات آن اسـت و                         

بعضي مدمالت و بعضي حابسات براي افراط سيالن خون و بعضي قالعات آن و بعضي مسكنات وجع آن و ايـن همـه               

ها كه در آن نشانند و  ت و يا اطليه و ضمادات و لطوخات و يا ذرورات و يا بخورات و يا آب     يا مشروبات بود و يا حموال     

ها يا مفرد باشد و يا مركب و بدان كه حب مقل را در بواسير ذي او و از منفعت ظـاهر اسـت و                 اما حوابس و همه اين    

و ورم جمع شود اول عالج ايـن هـر دو           در آنچه آن ثابت باشد و آن را دوري نبود كثيرالمنفعت نيست و چون شقاق                

نمايند پس معالجة بواسير و روغن خستة مشمش كه در آن مقل محلول بود بواسير و شـقاق را نـافع اسـت و آنچـه                          

مخصوص اورام مقعد از بواسير است اين است سفيداب ارزير سه اوقيـه اسـبولوس يـك اوقيـه مرداسـنگ دو اوقيـه                        

نند و تدبير قطع بواسير و خرم آن باال مذكور شد و تدبير تفتيح بواسير صم                مصطكي سه درم به عصارة شيخ جمع ك       

و ادرار خون آن اين است كه واجب است اوال تليين به استحمامات و اسـتعانت بـه فـصد صـافن و رگ مـابض و بـه                             

 وغيـر   مروخات مثل روغن مغز تخم شفتالو و مغز تخم مشمش تلخ و پيه كوهان شتر و مغز استخوان گـوزن و مقـل                      

آن بعد از آن آب پياز تيز در پنبه آلوده بر آن استعمال كنند و گاهي در آن عصارة بخور مريم داخل كنند و گاهي با                          

كند و گاهي  به       شود كه اين بالضرور تفتيح مي       وجود اين اندك از تيوعات و از مويزج و پيخال كبوتر داخل كرده مي             

شود مقل است و كذا لك روغن سـداب و            از آنچه در اين داخل كرده مي      زهرة گاو و قنه سرشته استعمال مي كنندو         

كند و دواي هليله با بزور با وجود نفع آن بـه بواسـير ادرار دم                  ها ادرار خون و توسيع مسام مي        روغن اقحوان به نفس   

يرند حنظل سه   كند بهر آن كه در آن بزور ملطفه است و از آنچه ادرار خون محتبس كند اين است كه بگ                     بواسير مي 

درم مغز بادام تلخ چهار درم و از آن فتيله دراز ساخته در مقعد نهند و هر سـاعت تبـديل آن نماينـد چنانچـه پـنج                            

فتيله در پنج ساعت استعمال كنند و چون سوزش درد شدت كند در مقعد فتيله از روغن گل گذارند و فصد صـافن                       

تـر آن اسـت كـه قبـل ذردرات قويـه              ريه نشورات و ذر درات صـواب      كند كالم در ادوية باسو      ها مي   تفتيح آن به نفس   

بانزروت در آب حل كرده لطوخ سازند و اگر مريض بر وجع صابر باشد داخل مقعد را به آهك حمام تنها لطوخ كنند                       

كنند   يو اندك بر آن صبر نمايند پس به شراب قابض بشويند بعد از آن ذرور بر آن پاشند و از آنچه بر بواسير ذرور م                        
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قشور مس ساييده است تنها يا برصاص سوخته و ايضاً زرنيخ و زراريح و نوشادر بر آن ذرور كنند و تدارك بدان چـه                        

تر از اين آن است كه به بول صبيان بسرشند و اين قائم مقام دواي                 مذكور شد از روغن زرد و مانند آن نمايند و قوي          

تر بود مثل خاكستر جوزالسر و مغسول به شراب و خاكستر پوست بيـضه و                 تر از اين و نرم      حاد است و اما آنچه موافق     

خاكستر تخم خرما سوخته و ترمس تلخ سوخته است و از آنچه جاري مجراي خواص است اين است كه بگيرند سـر                      

ماهي شور و نزديك آتش خشك كرده كوفته مثل آن پنير كهنه خشك كوفته آميختـه بـر حلقـه مقعـد بپاشـند و                          

 خاكستر دم ماهي شور و شونيز از جمله ذرورات جيدة عجيب النفع است و اما بخورات از آن جملـه قـوي                       همچنين

بالدر تنها است يا با سائر ادوية و به زرنيخ خاصه و زرنيخ تنها و كبريت تنها و اما سائر ادوية مثـل انجـدان و بـيخ و                             

ل و بيخ حرمل و زردچوب و تخم گنـدنا و خـردل و              فلي و اشه غار و بيخ سوسن و بيخ كبر و بيخ كرفس و بيخ حظن               

پشك شتر و اشخار و اشنان و بهروزه و انزروت است مفرد و مجموع اسـتعمال نماينـد و قـدري بالـدر در آن داخـل                           

كنند وبه روغن ياسمين سرشته قرص سازند و براي تبخير آن نگاهدارند و دوائي كه در آن اشنان و قند و انـزروت و                        

 نافع بود و گاهي تبخير بطرفا مكرر و متواتر كفايت كند و اين بخور مركب است و نـسخه آن همـان                       پشك شتر افتد  

نسخة بخور جيد است كه در قول ابوسهل گذشت ليكن در پنجا بالدر عوض روغن آن است و نوشته كه از آن بنادق                       

ار نافع است و كذلك به پوست مار        در روغن زيتون سازند و بخور استعمال كنند و گويند كه تبخير به برگ آس بسي               

سياه مغ نوشادر و اين تبخير گاهي بانبوبة كه طرف او نزد مقعد باشد و گاهي به ظرف سوراخ دار كـه بيمـار بـر آن                           

هـاي قـوي      ترين آتش براي او آتش پشك اشتر است در سياالت كه بر باسور نهند بعضي آب                 كنند و موافق    نشيند مي 

ن آهك زنده و اشخار و زرنيخ مكرر جوشانيده بدان آهك و اشـخار سرشـته باشـند و آب                    حاد است مثل ابي كه در آ      

شبي طالً و شرباً و غسالً از ادوية حابسه سيالن بواسير است و اين طال نافع بگيرند حنظل و چهـار پـاره كننـد و در                           

ز گذارند و هر قـدر كـه بـول    ظرفي گذاشته بر آن بول شتر كه در صحرا بچرد و خصوص اعرابي انداخته در آفتاب تي            

كننـد كـه      كم شود تجديد آن نمايند كه اين شديدالنفع است اسقاط باسور المحاله كند و گاهي طال به مرارات مـي                   

آن ماكال بواسير است و در آب خرنوب رطب صوف تر كرده بر بواسير نهـادن البتـه بـدان زائـل گـردد و اگـر بـدان                             
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كنند همين عمل كند و همچنين ثمر كبر رطب و مروخـات روغـن زرد كهنـه                   همواره بخارند چنان چه در ثاليل مي      

است و روغن خستة مشمش و شتفتالو و پيه كوهان شتر و روغن خيري و روغن حنا فتائل و حموالت پنبه در عسل                       

 و از   آلوده بر آن شونيز سوخته بپاشند و استعمال كنند و گاهي فتائل محرقة معمـول از زرنيخـين و ماننـد آن بـود                       

جميع ادوية بزوري نعتائل به عسل استعمال كنند و از آنچه منجب ليكن صـعب حـاد اسـت ايـن اسـت كـه قطعـه                           

انـد كـه      كوچك بيخ لوف بتراشند و در شراب يك شبانه روز تر كرده در و بر بدارند تا ممكن بود و بعضي زعم كـرده                       

ن در تسكين وجع باشد مـشروبات از آن جملـه حـب             كنم كه آ    چون از ورق نيلوفر فتيله سازند نفع كند و گمان مي          

مقل به نسخ معروفه است و آن كه با دوغ است و بعضي از آن اين حب و اذي است نسخة آن هليله هليلـه شـيرآمله            

مساوي و اذي بصري پنج جزو به روغن مشمش لت كنند تا آنكه متعصر گردد و به عسل بسرشند شـربت از دو درم                        

سندروس پوست بيضة شيطرج تخم گنـدنا مـساوي هـر واحـد يـك جـزو نوشـادر نـيم جـزو                       تا سه درم و اين حب       

الحديد مدبر چهار جزو مقل به مقداري كه ادويه بدان حب توان كرد حب مثل بندق سازند شربت به صـباح از                        خبث

 صـدف سـوخته     شش تا هفت حب و هيجان باه نيز كند و ايضاً بگيرند هليلة سياه و هليله و آمله هـر واحـد ده درم                       

هفت درم باقي در قول ابوسهل گذشت واز آنچه تجربه كرده شده اين سفوف است توبال حديد تخم گند نانخواه هـر                

واحد ذو درم باقي همان است كه در قول ابوسهل گذشت ليكن در اينجا وزن ثمر كبر سه درم اسـت و شـربت يـك                          

الحديد همان است كه در قول مـذكور مـسطور شـد و               بثكف و ايضاً دو نسخة هليله روغن گاو بريان و يك نسخة خ            

اطريفل صغير و اطريفل ؟؟؟؟ نافع است و ايضاً بگيرند زرواند طويل و عاقرقرحا و حسك و بادام تلخ و نانخواه و بر آن         

يك كف آرد جو انداخته به آب گندنا و روغن مشمش بسرشند و ايضاً بگيرند ابهـل نـومنقي ده درم و در آب گنـدنا                          

ند روز بخيسانند و در سايه خشك كرده بسايند و تخم حرمل و انجدان كرماني و حرف سفيد و نانخواه و حلبه هر                       چ

واحد هشت درم بر آن اضافه كنند و حرف و حرمل به روغن جوزو روغن مشمش بريان كرده سائر ادويـه كوفتـه در                        

 و مجرب است اين است كه بهـروزة خـشك دو درم             ظرف آبگينه بدارند شربت از مثقال تا دو مثقال و از آنچه مختار            

به آب بخورند كه اين بواسير را شفا بخشد و اگر سه مرتبه خورند عود نكند و سكبينج و ميعة خشك از جمله ادوية                        
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مشروبه در بواسير است پس اگر طبيعت نرم باشد سفوف هليله بزور نفع كند و آن ادار خون كند و از آنچه ايشان را                        

الحديد حبس خون و نفع بباسور كنـد مـسكنات وجـع              اومان خوردن لوف به عسل است و اما اطريفل بخث         نفع كند   

بگيرند سكبينج و مقل هر واحد دو درم ميعة سائله يك درم افيون نيم درم روغن خسته مشمش يـك و نـيم اوقيـه                         

 جزو خطمي نيم جـزو و ايـضاً         ممنوع را حل كرده نيم درم جند بيد ستروران داخل كنند و اياض نيلوفر خشك يك               

الملك عدس مقشر هر واحد يك جزو به زردة بيضه و روغن گل جمع كنند و چون بر آن مـرهم داخليـون بـه                           اكليل

روغن گل و اندك زعفران و افيون و ميفتحج نهند نافع باشد و پيه بط سخت سودمند اسـت و ايـضاً سـرطان نهـري                          

الملك و اندك زعفران سائيده به        وصاٌ چون ورم كند بگيرند به آبونه و اكليل        زوفاي رطب پيه گردة بز نافع و ايضاً خص        

لعاب بزركتان و مثلث بسرشند و آنچه در به آب ورم مقعد بيايد به سوي اين به آب مضاف سازند كه آن نفع كنـد و                          

باسـور كنـد و     تسكين اوجاع و قطع و خرم و ورم نمايد حوابس سيالن منجملة آن اين است كه حبس سيالن قطـع                     

تر بود و واجب است كه كاويه باشند و بعضي از آن اين است كه حبس سيالن انفتاح باسـور نمايـد و آنچـه                           اين قوي 

االخوين و گلنار و شياف ماميثا و مانند          حبس خون قطع باسور كند زاجات است و ايضاً مثل ذرور از صبر و ؟؟؟ و دم                

گوش يا نسج عنكبوت به سفيدي بيضه الوده بذرور جالينوس گردانيده به            آن پاشيده محكم به بندند و ايضاً پشم خر        

بندند تا آنكه خشك كند و قوي مثل قلقطار مع اقاقيا و مازو است بعده محكم بستن پس اگر به چيزي انتفاع نيابـد                        

ه پاشند و در ايـن      به پنبة كه در زيت گرم فرو برده باشند داغ دهند كه خون بند شود و بعد از آن بر آن ادوية حابس                      

خطر تشنج است و اما آنچه كمتر از اين است قوابض معروف است و آبي كه در آن قـوابض پختـه باشـند يـا شـراب                            

عصص كه در آن پوست انار و مازو جوشانيده باشند و از آنچه براي اين خورده شود اطريفل صـغير اسـت كـه در آن                          

آن صاف كرده بريان نمايند و مثل غبار سائيده داخل كنند تغذيه الحديد در سركه يك هفته تر نموده سركه از            خبث

مبسورين واجب است كه از همه غليظ مثل لحوم و اشياي لبنيه و همه محرق خون از توابل و ابازير كثيـر اجتنـاب                        

چـرب و  نمايند و بايد كه غذائي بخورند كه هضم او سريع و غذائي است او نيك بود از لحوم و زردة بيضه و شـورباي              

جوزابات و زيرباجات و نخوداب و روغن كنجد شيرين ايشان را نفع كند و جوزهندي با فانيذ مفيد بود و اگر در آنجا                       
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هاي ايشان روغن جوز و روغن نارجيـل و           اسهال و سيالن مفرط از خون باشد برنج و رمانيه به زبت نفع كند و روغن               

 و شحوم فاضلة اوست خاگينه از زردة بيضه و از گندنا و انـدك               روغن بادام و روغن خستة مشمش و پيه كوهان شتر         

پياز سودمند بوده و انجير از خرما براي ايشان خوب است صاحب كامل گويد بواسيري كه از آن خـون جـاري باشـد                        

 بايد كه صاحب او قي استعمال كند و تعاهد او در  هر اندك مدت نمايد و از ادويه آنچه مجفف باشـد مثـل كهربـا و                           

بسد و مرواريد مخلوط به اشياي مغريه مثل گل قبرسي و ارمني مع اشياي مخدده مثل فلونياي فارسي و تريـاق نـو                       

استعمال كند و اين حب براي بواسير نافع است قرص كهربا يك درم و نيم هليلة سياه و هليله و آمابـه زبـت بريـان                          

 باريك كوفته و مقل را در آب گندنا حل كـرده ادويـه              كرده باريك سوده هر واحد دو درم مقل ازرق يك درم همه را            

گرم بخورند و اين حب نيـز بـراي بواسـير خـوني               ها سازند و در سايه خشك كرده سه درم آب نيم            بدان سرشته حب  

نافع هليلة سياه و هليله و آمله هر واحد پنج درم تخم گندنا سه درم كهربا و به سدد ودع سـوخته گـل ارمنـي هـر                            

م و نيم مقل دو درم همه را سائيده و مقل را در آب گندنا و آب برگ سرو حل كرده ادويه بدان سرشـته                         واحد دو در  

حب سازند شربت سه درم به آب آهن تاب پس قطع خون كند باذن اهللا تعالي و ايضاً بگيرند هليلة سـياه و هليلـه و                          

احـد دو درم مـصطكي و جـوز بـوا و            آالس و جفـت بلـوط و طراثيـث و گلنـار هـر و                آمله هر واحـد چهـار درم حـب        

الحديد باريك سوده و در نبيـذ         الطيب و قرنفل هر واحد يك درم تخم گندنا سه درم مقل خالص دو درم خبث                 سنبل

و اذي يك شبانه روز تر كرده بريان نموده خشك كرده بست درم هليلجات و تخم گندنا را و زيت بريان كـرده همـه         

گرم و    ها سازند شربت سه درم به آب نيم         آب برگ سرو حل كرده ادويه بسرشند و حب        را باريك بسايند و مقل را در        

اما بواسيري كه در آن خون جاري نباشد بايد كه تفتيح نمايند و اخراج خون از آن كنند پـس خـون روي كـه از آن        

 آب پيـاز حريـف يـا        خارج شود درد ساكن گردد و چون اراده تفتيح آن كنند به بعض ادويه حاده مثل بخور مريم و                  

فافيون يا ديگ بر ديگ بر آن طال نمايند و هليلة مربي و حب مقل و اطريفل صغير دهنـد و ايـن سـفوف بواسـير و                            

اوجاع و رياح عارضه از آن نفع كند هليلة سياه و هليله و آمله به زبت بريان هر واحد ده درم تخم گنـدناي نبطـي و                           

واحد پانزده درم حرمل و حله هر واحد هفت درم ابهل و خـسته مـشمش هـر                  حب الرشاد هر دو بريان و نانخواه هر         



823 

 

واحد پنج درم مصطكي و جوز بوا هر واحد يك درم همه را جريش سائيده سه درم به آب گرم بخورند واگر صـاحب                        

تان كهنه  اين مرض از آب گندناي نبطي پانزده درم با دو درم روغن جوز به نوشد آن را نفع كند و اگر به روغن بزرك                       

بر موضع طال كنند نافع بود و اگر صاحب او دواي هليلة سياه و باديان و حرف كه در قول ابوسـهل گذشـت هـر روز                           

سه درم به اوقية نبيذ و اذي بخورد مفيد است و اين حب تسكين اوجاع بواسير و اسهال كند بگيرد هليلـه هنـدي و                         

 كرفس باديان زيرة سياه نمك هندي صـعتر فارسـي سـورنجان             هليله و آمله و مقل هر واحد چهار درم انيسون تخم          

سفيد اشق حرمل شيطرج نانخواه سليخه مصطكي راسن هر واحد يك نيم درم مرغانيذ و تربـد هـر واحـد سـه درم                        

صبر سقوطري بست درم سكبينج دو درم آنچه سودني است باريك بسايند و صـموغ را در آب گنـدنا حـل كننـد و                         

سازند ؟؟؟ دو درم تا سه درم اين تا سه شب متواتر بخورند كه نفع كند و تسكين وجع نمايد و                     ها    بدان بسرشند حب  

اين ضماد وجع مقعد و بواسير را نافع است بگيرند مقل ازرق و در روغن بزركتان حل كننـد و گنـدناي مطبـوخ بـه                          

ن انداخته همـه را خـوب بـسايند و          روغن گاو اضافه كرده همه را در هاون بسايند تا مستوي گردد و زردة بيضه بر آ                

الحاجت استعمال كنند و ايضاً بگيرند حلبه و تخم كتان هر واحد دو جزو مقل در روغن گداخته پيه ماكيان نيم                       عند

گرم بر مقعد ضماد كنند و اين سفوف اوجـاع بواسـير مجـرب                جزو همه را سائيده و بدان چه مذكور شد آميخته نيم          

ام تلخ و نانخواه هر واحد يك جوزو و تخم گندناي نبطي دو جزو زراوند و عاقرقرحا هـر                   است ابهل و خارخسك و باد     

واحد نيم جزو باريك سائيده آرد پاكيزه بر آن انداخته به آب گندنا سرشته در تنوري كه آتش او نرم باشد نان بپزند                       

هرگـاه بـا بواسـير ورم حـار باشـد           و سائيده به روغن جوز و روغن مشم لت كنند شربت چهار درم بـا نبيـذ و اذي و                     

تضميد به اين ضماد كنند سفيد اب ارزير پنج درم مرداسنگ سه درم مصطكي يك درم بزرابنج سفيد دو درم همـه                      

گرم بر موضع ضماد نمايند و اين ضماد نيز ورم حار مقعـد               را باريك سائيده به زردة بيضه و روغن بنفشه سرشته نيم          

الملك هر واحد كـف حلبـه بزركتـان هـر واحـد سـه درم        است برگ خطمي به آبونه اكليل    را كه با بواسير باشد نافع       

عدس مقشر ده درم همه را بجوشانند تا مهرا شود و در هاون بسايند تا مثل مرهم گـردد و بـر آن زردي دو بيـضه و         

ي حـرارت نباشـد نـافع       روغن بنفشه انداخته مخلوط سازند و ضماد كنند و اين دوا در تسكين اوجاع بواسير كه با و                 
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است ثوم مقشر را باريك بسايند بر آن روغن بزركتان انداخته خوب بجوشانند تا ثوم پخته شـود بعـده روغـن صـاف                      

كرده بدان مسح مقعد كنند بثوم ضماد نمايند كه تسكين وجع كنند و اين حار است و اين دوا مجرب مجفف بواسير 

بر آن خاكـستر جوزالـسرو و خاكـستر حنظـل و خاكـستر جفـت بلـوط                  است اول مقعد را به شراب قابض بشويند و          

مساوي بپاشند و ايضاً جوز السرو و پوست انار و جفت بلوط هر واحد يك كف نيمكوفته در شراب قـابض جوشـانيده                       

صاف كنند و بدان صبح و شام چند روز متواتر مقعد را بشويند كه اين نيز از مجففـات بواسـير اسـت و ايـن مـرهم                            

التيس دو درم كندر سه درم كوفته به عصارة انگور تر كنند و مرهم ساخته  ف بواسير كندر يك درم عصارة لحيةتجفي

بر پارچه طال كرده بر موضع بچسبانند و اين مرهم نيز مجفف است زردچوب مرداسنگ هر واحد پنج درم كوفت بـه                      

موم انداخته بپزند تـا مـرهم گـردد و اسـتعمال            حرير بيخته و روغن گل به قدري كه آن را بپوشد گرفته و يك درم                

نمايند و اين مرهم مجرب مجفف بواسير و نواصير است زفت ده درم روغن جوز پانزده درم زفت را در روغن گداخته                      

بدان كبريت بحري سوخته يك درم افيون و سليخه و قيسور و نقره كسور به سيماب هر واحد يك درم كوفته بيخته                  

ر پارچة كتان طال كرده و بر موضع بچسبانند و اين روغن بواسير را نفع كند بگيرند آب گندنا يـك                     مخلوط سازند و ب   

رطل و در آن تخم حرمل و پوست بيخ كبر هر واحد ده درم سداب يك مشت داخل كرده نيك بجوشانند تـا پختـه                         

وغن بمانـد اسـتعمال نماينـد و        شود پس صاف نموده نيم رطل روغن كنجد انداخته بپزند تا آنكه آب فاني گردد و ر                

اين روغن ديگر بواسير را نفع كند اگر به نوشند ميعة سائله كندر پوست بيخ كبر قسط حرمل هر واحد يـك جـزو و                         

فلي و كبريت زرد هر واحد نيم جزو خوب حل كنند و استعمال نمايند و ايضاً چون به نوشند و بر مقعد بمالند نـافع                         

حندقوقي هر واحد يك رطل و پوست بيخ كبر و حرمل هر واحد ده درم زراونـد طويـل و   بود بگيرند آب گندنا و آب    

هـاي مـذكور انداختـه        قسط تلخ هر واحد پنج درم مرزنجوش و شاهبانج هر واحد چهار درم همه را نيمكوفته در آب                 

اخته بـه آتـش نـرم       بجوشانند تا ثلث كم شود پس روغن خستة زردآلو و روغن بزركتان هر واحد نيم رطل بر آن اند                  

بجوشانند تا آب برود و روغن باقي ماند و مريض يك ورم تا يك مثقال از آن با آبي كه در آن حلبه پخته باشـند بـه                            

نوشد و بر مقعد بمالد كه في الحال تسكين درد كند و اين رخنة تسكين وجع بواسير كند قرص ازرق تخم گندنا هر                       



825 

 

وفته بر آتش زير ظرف سوراخ دار نهند و مريض باالي آن بـه نـشيند تـا                واحد جزو پوست بيخ كبر دو جزو جريش ك        

دخان به مقعد رسد كه اين تجفيف بواسير كند و ايضاً شونيز و حرمل و تخم گندنا و راتينج و كندر و مقل و پوسـت                    

يـة مـذكوره در     بيخ كبر مساوي كوفته يا قرص ساخته بدان تبخير نمايند و اما بواسيري كه غلظت پذيرد تا آنكه ادو                  

آن نفع نكند ادوية حاده استعمال نمايند و از اين جمله است كه به نوره و زرنيخ در حمام طال كنند و ساعتي بر آن                         

صبر نمايند تا آنكه بسوزد پس موضع را به شراب بشويند بعده پوست حنظل سوخته و ترمس سوخته مساوي بر آن                     

تر از ايـن اسـتعمال كننـد و آن فلتفيـون و                فائده نكند بايد كه قوي     بپاشند كه اين تجفيف عجيب نمايد و چون اين        

ديگر بر ديگ است كه سه روز صبح و شام بدان طال كنند و هرگاه دوا از آن جدا كنند به شراب بشويند پـس از آن                           

بـراي تجفيـف   دوا بر آن طال نمايند تا آنكه سياه گردد و بريزد و بعده دوا از آن جدا كنند و بـر آن مـرهم سـفيداب                      

موضع و تسكين احتراق حادث از دواي حاد طال سازند و اين دوا نيز حدت عارض از دوا را ساكن كند كنجد باريـك                        

سائيده به روغن گل و سفيدي بيضه طال كنند و يا بگيرند زردة بيضه و آرد جو و روغن گل و مخلوط كرده موضع را                         

د صبر نكند قطع به آهن اسـتعمال كنـد سـيد اسـمعيل و ايالقـي                 بعد دواي حاد طال نمايند و كسي كه بر دواي حا          

هاي غليظ و تيز و هرچه خون را سوداوي كند پرهيز بايد كرد و همچنين از گوشت مرغان آبـي و                       گويند كه از طعام   

سير و پياز و خردل و از مستي شراب خاصه از شراب صرف قـوي و از مـسكر متـواتر و پـي در پـي احتـراز كننـد و                                

 معتدل و مالش بدن و حمام كردن و اسب سازرن بكار دارند تا فضول در بدن جمع نشوند و حرارت غريـزي                       رياضت

بر افروزاند پس بنگرند اگر خون گرم و سوخته و صفراوي بود اول رگ باسليق زنند پس بدن را به مطبوخ يـا هليلـه                         

بعده اطريفـل كوچـك كـه در آن مقـل مـساوي             هليله آمله و سپستان و آلوبخارا و خيار شنبر و مانند آن پاك كنند             

الملك   هليلجات داخل كرده باشند به قدر چهار درم مدام بخورند و ديگر آماس مقعد درد كند اين ضماد كنند اكليل                   

به آبونه هر يك پانزده درم كوفته بپزند باقي همان است كه در قول ابوسهل گذشت و مرهم موم سفيد و سفيداب و                       

و نيز ورم و درد را بنشاند واگر گندناي شسته پاره پاره كنند و در پاتيله كرده سـرپوش نهـاده بـر                       پيه بط و روغن گا    

آتش نرم نهند تا حدت او برود پس روغن گاو يا روغن جوز يا روغن بادام بيخ انداخته بريان كنند ودر هاون بـسايند                        



826 

 

پياز پخته كه در قول ابوسهل گذشت همين عمل تا مرهم شود و ضماد كنند باسور را نرم كند و درد بنشاند و ضماد 

الملـك بـه زرده تخـم         دارد و ديگر ضمادات همان است كه در قول ابوعلي سينا مذكور شد و اگر برگ خطمي اكليل                 

مرغ و روغن مغز زردآلوي تلخ و امثال آن كه در قول ابوعلي گذشت بمالد تا باسور نرم شود و راه براز گشاده گردد و                         

عالجي ديگر بكشايد و اگر باسور بـدان گرمـي نبـود ايـضاً اول فـصد                    كه فصد صافن و مابض باسور را بي        بسيار باشد 

 تثقية بدن به طبيخ هليله و افتيمون كنند و هليلة مربي بخورند و پوسـت                 باسليق كنند تا خون فاسد كم گردد بعده       

ودمند بوده و چون از باسور خون رود و ضـعف           هليلة كابلي به روغن گاو بريان كرده كوفته بيخته به عسل سرشته س            

ها ظـاهر     آرد پس اگر اين خون نبوبت آيد و سياه باشد بند نيايد كرد تا وقتي كه سستي و زردي چهره و ضعف ساق                      

شود و چون اين حاالت پديد آيد به زودي تدبير حبس خون كنند و اگر از باسور اندك زرداب تراود جز ايـن اذيـت                         

 به ادوية مجفغه نمايند و چون سيالن آن عود كند اعاذه بـه عـالج آن كننـد تـا مـدت عمـر بـه                           ديگر نبود عالجش  

سالمت گذرد و ادوية مفتحه همان است كه در قول ابوعلي سينا گذشت و اگر مقل و شحم حنظـل مـساوي گرفتـه                        

نند صواب باشد و    مقل را در آب گندنا حل كرده شياف سازند همين عمل كنند و اگر عرطنيثا عوض شحم حنظل ك                  

سرگين كبوتر و زهرة نر گاو قوي است و روغن آب گندنا كه در قول صاحب كامل گذشت اگر بخورند و بـدان حقـه                         

كنند و طال نمايند سودمند بود و اين حب مقل در اينجا موافق بود هليلة سياه پوست هليلة كابلي هـر يـك ده درم                         

ده درم مقل را با آب گندنا حل كنند و ادويـه بـدان سرشـته حـب                  سكبينج سه درم سپندان سفيد دو درم مقل پانز        

الحديد و حرف همان است كه در قول ابوسهل گذشت صفت ادويـه               سازند و سفوف هليلة سياه و حرف و دواي حبث         

كه خون آمدن از بواسير باز دارد حبي كه در آن صدف سوخته است و در قول مذكور مسطور شد بكـار برنـد و ايـن                           

خون بواسير باز دارد هليلة كابلي هليله آمله هر يك پنج درم زاج سفيد يك درم مقل دو درم بـا آب گنـدنا                        حب نيز   

حب كنند شربت يك درم و اگر در اين حب پنج درم ودع سوخته و سه درم كهربا زياده كنند و مقدار مقل افزاينـد                         

هليله و آمله و هليلة سياه و كهربـا هـر يـك چهـار     صواب بود و ايضاً هليلة كابلي به روغن زيت بريان كرده پنج درم          

درم و اذي شش درم ودع سوخته پنج درم مازو سه درم مقل پانزده درم با آب گندنا چنان كه رسم است حب سازند   
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شربت دو درم با زياده و كم از آن و ايضاً هليلة كابلي به روغن گاو بريان كرده سي درم كهربا ده درم مقل چهل درم                          

الحديد مدبر پنج درم نانخواه كنـدر هـر يـك دو درم               ازند با آب گندنا شربت دو درم و اين سفوف نافع خبث           حب  س  

تخم كبر خشك چهار درم كوفته بيخته يك درم با اوقيه آب گندنا با دو اوقيه آب گرم و اين قرص كهربا نافع بلـوط                         

دبن زكريا است كهربـا و صـمغ جـوز و كـدو و     دو درم به قول ابوسهل گذشت شربت دو درم و اين نسخه آن از محم              

گلنار و عصارة لحيةالتيس هر يك پنج درم كندر سه درم افيون دو درم به لعاب اسپغول قـرص سـازند و شـربتي دو                         

الحديد سـواي   درم به اوقية آب سماق و اگر صمغ جوزن نباشد سندروس بدل آن كنند و اجزاي نسخة معجون خبث         

ن است كه در قول ابوسهل گذشت و اين معجون مقل سفيد و دع سوخته و كهربـا و هليلـة                     فلفل سياه و نانخواه هما    

سياه و هليله امله و مازو خام كوفته به سركه تر كرده و بلوط نقل و گلنار و نانخواه و فوفل هر يك پـنج درم بـسد و                             

و درم تا چهار درم و اگـر        مصطكي هر يك سه درم مقل بست درم به دستور معمول العسل معجون سازند شربت از د                

كتيرا نيم جزو كندر يك جزو كوفته بيخته با مويز خراساني بسرشند و به قدر جوز بزرگ بخورنـد نـافع بـود و ايـن                          

االخوين و شياف ماميثا و گلنار مـساوي مثـل غبـار سـاييده و خانـة عنگبـوت يـا پـشم                         ذرور نافع صبر و كندر و دم      

دين ذر در آلوده بر آن موضع نهند و به بندند و اگر قلقطار و مـازو و اقاقيـا در                     مرغ تر كنند ب     خرگوش به سفيدة تخم   

تر باشد صفت ادوية كه باسور را خشك كند و الغر گرداند و بيفگند اطريفل مقل كه در ابتداي                     يان ذرور آميزند قوي   

ده آيـد و هليلـة مربـي        عالج مذكور شد و حب مقل و جوارش مقل و معجوني ديگر كه در عالج شقاق مقعد ياد كـر                   

همه در اين به آبن نافع است و اين جوارش نافع بوده و به قوت باه ياري دهد بگيرند تودري سفيد پوست بيضة مرغ                        

الحديد مدبر هم چند همه ادويه كوفته بيختـه بـه             شيطرج هندي تخم گندنا هر يك سه جزو نوشادر نيم جزو خبث           

 از دو درم تا چهار درم و اين گوارش بواسـير را الغـر كنـد و دمـاغ را                     روغن گاو چرب كرده به عسل بسرشند شربت       

دار فلفل تربد سفيد شونيز هر واحد يك اوقيه           پاك گرداند و اشتهاي طعام باز آرد هليلة زرد دو اوقيه هليله مصطكي            

و دو رطـل    و در بعضي نسخها دارچيني و اسارون هر يك نيم اوقيه داخل است كوفته بيخته شـش اوقيـه روغـن گـا                      

بغدادي عسل جوشانيده ادويه بسرشند شربت به قدر جوز و معجوني كه معروف به برمكي است از چهـار درم تـا ده                       
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درم با آب مويز خوردن بواسير و سرفه و ضيق النفس و رياح البواسير و وجع حلق را سودمند بود و حـب سـندروس                         

سـينا گذشـت و ايـن معجـون            نـسخة آن در قـول بـوعلي        بواسير را خشك كند و طعام هضم نمايد و خون بازدارد و           

مختصر صاحب اين علت و ماليخوليا و بهق سياه را سودمند بود بگيرند افتيمون تازه كوفته بيخته با مويز سفيد بـي                      

دانه بكوبند شربت به قدر جوز بزرگ با سفيد باج چرب و بعد حمام اگر مدتي بخورند بدن را از مادة سودا پاك كنـد                         

 در خاكستر جوزالسرو و غسول كه بعد آن مسطور است در قول صاحب كامل گذشت و ايـن دوا بواسـير خـارج                        و ذر 

شده را سياه كند و بيفگند فلفلمويه و بورة زرگران مساوي بسايند و به روغن مغز زردآلـوي تلـخ چـرب كـرده طـال                          

ئيده اول آن موضع را بغسول مذكور تر كرده         االخوين مثل غبار سا     سازند و به بندند و اگر قوي تر بخواهند سك و دم           

االخوين برابر سـائيدة بـه        اين دوا بپاشند تا آنكه سياه شود پس اين مرهم به سفيداب طال كنند سفيداب انزروت دم                

موم و روغن تخم زردالو چندان كه كفايت كند مرهم سازند و شش روز ايـن مـرهم گذارنـد تـا بيفتـد پـس مـرهم                            

 اين شياف بواسير را بيفكند كندر و گلنار و مازو دو سرمه و اقياقيا و شب مساوي در ؟؟؟ شياف                     كافوري طال سازند و   

سازند و اين دخنة سودمند بگيرند جوز سرو يا پوست سر دو مغز زردآلو مقشر بريان كرده بر تابه هر دو را بسوزند و                        

مازريون درست و با كوهان شـتر كوفتـه بـه      به روغن كوهان شتر بسايند تا چون مرهم شود و طال كنند پس بگيرند               

دستور معمول دود كنند اگر بر اين مداومت نمايند باسور خشك كند و بيفگند و محمدزكريا گويـد عـالج بـه آهـن                        

و هرگاه عالج به تر از عالج دواي تيز است بهر آنكه استعمال دواي تيز از درد صعب و آماس خالي نباشد          بهتر و سالم  

 آهن كنند اول رگ باسليق زنند پس عالج نمايند و ثابت اين قره گويد كه اگر اين دوا بكار برنـد درد   دواي حاد يا به   

باسور بنشاند و خون باز دارد و اگر پيوسته بكار دارند آن را خشك گرداند و بيفگند و زود اثر كند بگيرند ميعة سائله                        

يك جزو خرزهره و گوگرد زرد هر يك نيم جزو و همـه             و كندر و قسط و پوست بيخ كبر و بيخ هزار اسفند هر واحد               

را بكوبند و بر هر ده درم از دوا روغن زيت و روغن كنجد و روغن زنبق جمله سي درم بگيرند و اول كندر گـوگرد را                           

در اين روغن حل كنند پس ادويه آميزند و در شيشه كنند و بكار برند نافع بود و اين دواي تنزيه نسخة ثابت اسـت                         

رند زرنيخ زرد و سرخ و نوشا در و زراريح و آهك و روناس مساوي و با آب اشخار سائيده قرص سازند و بـه سـايه                           بگي
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خشك كرده وقت حاجت بسايند و بر سبيل ذرو بكار برند و اين دوا نيز تربد نسخة اوست و قريب از ديگ بـر ديـگ                          

يح و مويزج موقتاً و الحمد و نوشادر مساوي و همه           است بگيرند خربق سياه زرنيخ زرد و سرخ و آهك و اشخار و زرار             

را با آب اشخار سرشته قرص سازند ود گر خواهند كه قوي تر باشد همه را به سركه و قطران بسرشند و اگر نـرم تـر                           

تر باشد و ايضاً از ثابت بگيرند مار افعـي از جـائي كـه از آب دور                    خواهند در پيه گاو بسرشند و اگر بول بسرشند قوي         

باشد و سرو بنال او از هر طرف مقدار چهار انگشت دور كرده باقي را در ديگ لين كننـد بعـد پـاك كـردن شـكم و                             

شستن او به روغن زيت بپزند و سر ديگ محكم بسته باشند وچون مهرا شود و از آتش برداشته بعد سـرد شـدن آن                         

 و بريزاند و اهرن گويد باسور را به روغن زيت           سر ديگ بگشايند و آن روغن را ؟ باسور طال كنند آن را خشك گرداند              

چرب كنند و اشنان سبز كوفته بر آن بپاشـند تـا هفـت روز آن را خـشك كنـد و بيفگنـد و ايـن شـياف معتمـدان                               

اند بگيرند عشقه و آن را در ديگ مسي نو قلعي تا كرده با آب بپزند و بمالند و بپااليند تا سطبر شـود و پـس                             آزموده

رده در آفتاب چهل روز بنهند و به شب بپوشند و از غبار نگاهدارند و هر روز حركت دهند پـس بـه          در طاس مسي ك   

مقدار يك آثار از اين صبر و مرد تخم سپندان سفيد از هر سه برابر يك استار بر آن افكنند و شياف ساخته يك شب             

فتد و خشك گرداند و بيفگند و محمد بكار برند و يك شب ترك كنندو طعام شوربا دهند زياده از سه شب حاجت ني

زكريا گويد كه ديگ بر ديگ و همه ادويه تيز كه بر باسور گذارند پس يك روز آسايش دهند و يك روز دوا بكار برند                         

تا خشك شود و سياه گرداند پس برگ كرنب را با آب پخته به روغن گاو سوده مثل مرهم كنند و بر نهند تا بيفگند                         

ن است كه در قول ابوسهل و بوعلي و صاحب كامل گذشت و هرگاه باسور اندرون باشـد و دود و                     و بخورد و خته هما    

دواي تيز بدان نرسد تدبير حقنه بايد كرد و بگيرند مغز زردآلو تلخ و از آن روغن بكشند و كنجارة او را در آب ماليده 

گرم كرده حقنـه سـازند و          به هم اميزند و نيم     صاف كنند مقدار هفتاد درم از آن آب و مقدار پانزده درم از اين روغن              

اين حقنه در دستور مثل بنشاند بگيرند عصارة برگ بارتنگ و گل مختوم و قرطاس سوخته با هم مركب كرده حقنه                     

سازند و چندان كه ممكن بود نگاهدارند و تدبير قطع باسور و تغذية سـابق مـسطور شـد محمـود و صـاحب تـرويح                          

سام بواسير فصد باسليق است و اخراج خون به قدر قوت كنند و هر صبح جـالب از عنـاب ده                     گويند كه عالج همه اق    
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عدد و شكر سفيد ده درم و يا شربت عناب و شربت دينار به نوشند و غذا مزورة ماش به شـيرة مغـز بـادام سـازند و                             

يعت و خون هـر دو محتـبس        تليين طبيعت به مطبوخ فواكه با به مطبوخ هليلة زرد نمايند و اين وقتي است كه طب                

باشند و اما چون طبيعت نرم و خون سائل باشد هر صبح قرص كهربا مثقال و گـل ارمنـي مثقـال و رب بـه ده درم                            

بياشامند و غذا مزورة سماق مع گوشت ماكيان و تيهو و دراج خورند و اين حب براي بواسير كه خـون از آن جـاري                         

اسير خوني نافع و در قول صاحب كامل گذشت و ايضاً طراشيث و گلنار و               باشد نافع نسخة آن همان است كه براي بو        

آالس و جفت بلوط هر واحد دو درم همه را باريك سـائيده               مقل و هليلة سياه و هليله و امله هر واحد چهار درم حب            

و يـا صـاحب     ها سازند شربت دو درم        به حرير بيخته و مقل را در آب برگ سرو حل كرده ادويه بدان بسرشند و حب                

اين مرض آب گندنا پنج درم با روغن جوز ده درم به نوشد و به برگ مورد و كـاله بادنجـان و مـرو شـحم حنظـل و                      

پوست مازو مقل و پياز تبخير نمايد و يا همه مساويگرفته با آب گندنا حب ساخته هر روز دو سه مرتبه بخور گيرنـد                        

 اما چون بواسير موجـع مـولم بـه سـبب كثـرت ابـتالي آن از خـون                    تا به مرور ايام باسور الغر شود و ساقط گردد و          

سوداوي فاسد باشد تفتيح افواه او به چيزهايي كه از آن خون سائل شود بايد كرد تا وجع خفيف و ساكن گردد مثل                       

آب پياز حريف و بنفشه و خطمي و خبازي و شبت هر واحد ده درم كوفته بيخته روغن بنفشه با روغن گل آميختـه                        

ماد كنند و يا ضماد برگ كرنب نمايند و آن در مسكنات گذشت و اين ضماد نافع بواسير است تخـم گنـدنا تخـم                         ض

كتان مقل ازرق هر واحد پنج دمر به روغن گاو پخته در هاون بسايند تا مثل مرهم گردد بر مقعد ضماد كنند و ايـن                       

ه تخـم گنـدنا مـساوي كوفتـه بيختـه بـا آب گنـدنا                الملك خارخسك بادام تلخ نانخوا      سفوف نفع كند به آبونه اكليل     

سرشته بر آتش نرم گذارند تا پخته گردد و بر روغن تخم زردآلوي تلـخ چـرب كـرده چهـار درم بخورنـد و ايـن دوا                            

السرو كند و هر واحد سه درم كوفته بيختـه در             التيس جفت بلوط جوز     بواسير را خشك كند پوست انار عصارة ليحته       

نه روز تر كنند تا مثل مرهم گردد پس بر پارچه طال كرده بر موضع بچسبانند و اين روغن در ايـن                      آب انگور يك شبا   

مرض نافع است آب گندنا و آب حندقوقي هر واحد بست درم باقي اجزا همان است كه در قول صاحب كامل گذشت 

ور شد و اما عالج تـام بـراي         ليكن سليخه چهار درم عوض زراوند طويل و حرمل است و نسخة بخور نيز همانجا مذك               
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اين مرض قطع است يا وضع دواي حاد بر آن مثل فلدفيون و مرهم زنگار و ديگ بر ديـگ و فرفيـون و زرنجنـين و                            

چون مرض به ادوية حاده زائل گردد و حرفت و وجع باقي ماند به اين دوا ضماد كنند پيه بز پيه بط پيه ماكيان مغز                         

د يك جزو گداخته روغن از آن بگيرند و بر آن روغن بنفـشه و روغـن كـدو و مـوم                      ساق گاو پيه كوهان شتر هر واح      

صافي هر واحد يك جزو انداخته بژند و كتيرا و خطمي كوفته بيخته هر واحد يـك جـزو آميختـه قيروطـي سـاخته                   

كين الـم او    االلم يسير الضرر باشد به قطع آن متعـرض نـشوند بلكـه تـس                استعمال نمايند تا هنگامي كه بواسير قليل      

نويسد كه در غير سياله ابتدا به فصد باسليق كنند تا خون فاسد كما يا كيفاً يا هـر                     نمايند انطاكي در تذكرة خود مي     

دو خارج گردد پس اگر قوت متحمل استفراغ باشد تا خون در يك دفعه صاف شود بهتر است و اال بعد راحت تكـرار                        

آنكه خون سرخ درخشان بر آيد و قوت قوي بود در آن وقـت فـصد فيقـال              فصد نمايند اما در سياله فصد نكنند مگر         

بهر مجرد جذب مثل وضع محاجم بالشرط كنند و اگر خون خارج متغير غليظ و سياه باشد قطع آن به فصد و غيـر                        

و طحال  الريه    الجنب و ذات    ان جائز نبود بهر آنكه در خروج آن امان است از هر مرضي كه اصل او سودا بود مثل ذات                   

و جذام و غالب صرع و جنون و در قطع آن امراض استسقا و ضعف كبد پيدا شـود بعـد از آن اشـربة مرطيبـه مثـل                             

شربت بنفشه و عناب به نوشند بهر آنكه اول محلل ماده است و دوم مصفي خون و هر روز سفوف سودا تا دو مثقـال                         

يك اوقيع اسطوخودوس افتيمون گل سرخ گل بنفـشه         به اين منضج استعمال نمايند انجير عناب سپستان هر واحد           

انيسون هر واحد نيم اوقيه در چهار رطل آب بجوشانند چون به يك رطل بماند صـاف نمـوده بـه نوشـند پـس اگـر                           

ثولولي باشد بسفايج يك اوقيه افزايند و اگر توتي بود عوض اسطوخودوس اسارون كنند و اال ميان همه جمع نمايند                    

قاط بواسير مداومت اين حب از مجربات و مخترعات است و اسقاط آن اصال كند و رياح آن ببرد و                    و در تسكين و اس    

بعد از آن تعديل مزاج نمايد و صرع و صداع و غالب امراض احشاي يابسه را نافع است مقل تربد غـاريقون صـبر هـر                          

احد نيم جزو حجر ارمني يا الجـورد        السرو و حصالبان سقمونيا هر و       واحد يك جزو مصطكي مازو راتينج انيسون جوز       

ربع جزو كوفته بيخته با آب گندنا حب سازند شربت يك مثقال با آب مويز و از مجربـات در ايـن جـوارش ملـوك و                           

حب مقل لمك و اطريفل كبير است پس اگر زمانة گرما و قوت و افرو وجع زياده بود با آهن قطع كنند و بعـد از آن                           
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 و آس بنشانند ليكن در اين خطر است چون كار از دوا بر آيد جائز نبود و كسي كه ارائـة                      در طبيخ مازو و ؟؟؟ يماني     

سالمت از شر او كند و خواهد كه باز عود نكند بعد از قطع با پيه خنزير داغ دهد كه اين مجرب است و هر كه قطـع                         

سقاط اين مجرب است و گويند كه       نكند تعفين آن به مثل ديگ بر ديگ از اكاالت نمايد و طالي روغن افاعي براي ا                

همچنين روغن عقارب است و كسي كه سر سگ بسوزد و با خاكـستر او صـبر مـساوي اضـافه كنـد و بـا آب گنـدنا                          

سرشته حمول نمايد در اسقاط او مجرب است و كذا زاج و گوگرد و سلخ الحيه و پوست بيخ كبر طـالً و بخـوراً زيـر                           

انـد    ها و مرهم سفيداب و زنگار بكـشايند و گفتـه            و باعث درد گرده به روغن     ظرف سوراخ دار و هرگاه خون بند شود         

بايد كه باسور به يك دفعه قطع نكنند بلكه يكي از آن بگذارند تا خون از آن خارج گردد و اين تعلل بهر نزافه اسـت                          

ت اسـت چـه قـبض او        اما در عمي به قطع آن دفعته حرج نيست و از جملة تدابير جيد در عالج بواسير تليين طبيع                  

كار بر خداوند مرض دشوار كند و بايد كه چون خطر او به واسطة انسداد اشتداد نمايد فصد صافن كننـد و مـداومت                        

بر مطبوخ افتيمون بغايت نافع است و هرگاه از فساد عضوي ديگر باشد مثل طحال در شـفاي آن سـواي صـحت آن                        

ندروس از عجائـب ادويـة آن اسـت نـسخة آن در قـول               عضو طمع نبايد داشت و در شرح موجز اسـت كـه حـب سـ               

سينا به ذيل مشروبات گذتشو دواي ثمر كبر نيز و شرب دو درم قنه هر روز مجرب است و همچنين سـكبينج                        بوعلي

و ميعة سائله و طالي روغن بادنجان مجرب و اعظم از اين روغن بيضه است كه در قرعه پـر كـرده تقطيـر نماينـد و                           

ر ارض سحق نموده مكرر بچكانند كه اين از اسرار غريبه است و كذا مسك در روغن خستة زردآلو و                    مقطر را بار ديگ   

الحال كند چـون الـم و درم آن شـدت نمايـد نشـستن در طبـيخ قـول و                       لزوم بخور بيالدر و از آنچه تسكين آن في        

گندنا يـا آب كرنـب و اعتنـا بـه           گرم است و كذا لطوخ به زعفران و افيون و اشق محلول با آب                 خشخاش و اكليل نيم   

اصالح اغذيه در مدت عالج واجب است كه او اهم بود و در اجتناب لحم بقر و ماهي و همـه نمكـين و تـرش تاكيـد                            

دارند و مالزمت طالي مقعد به روغن ماكيان يا نارجيل و روغن زرد و كوهان شتر و پياز بريان ازاعظم مجربات است                      

بود و همچنين حمول صبر و انزروت و نطرون و خاكتسر چـوب انگـور و شـونيز و شـب                     و اگر پياز عنصل باشد اولي       

ها بعد تدهين به چيزهائي كه مذكور         چون با پيه افعي و آب گندنا بسرشند كه اين مجرب است و اگر ر چه ذرور اين                 
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د خصوصاً بـا مـاز دو       شد استعمال نمايند و چون آرد به مثل آن بيخ لوف بسرشند و بخوردن او لزوم كنند ساقط كن                  

السر و اندك شب و حصالبان و مقل و بخور به پوست مار و پنبه دانه و حنظل و سندروس و بزرقطونـا و زراونـد                            جوز

السرو دولب و گوگرد و ميعه و خرزهره و پشك شتر مجموع يا مفرد بقطـران سرشـته و همـه انچـه در                          طويل و جوز  

 است و بالعكس و گاهي معالجة بواسير و ثاليل و لحـم ميـت بـه قطـع                   شقاق و نواصير مذكور گردد در پنجا مناسب       

هـا ايـن آب اسـت         اند و لطيـف تـر آن        چه قائم مقام آن باشد استنباط نموده      «كنند و اطبا از اشياي حريفه آ        وداع مي 

در شيشه  آهك آب نديده زرنيخ سرخ و زاج سبز اشخار هر واحد دو اوقيه باريك بسايند و در چهار رطل آب آميخته                      

سربسته سه هفته بدارند بعده بجز علقه صاف نموده بدارند پس هرگاه قدر آهك و اشخار بĤن سرشـته بـر باسـور يـا                         

ثولول يا گوشت مردار گذارند آن را بربايد و چون با آهك و اشخار صابون نوشادر بورة ارمني ذراريح خاكـستر چـون                       

جيبه از وي به ظهور برسد و در جفن از تشمير و قطع غني كند چون مقام داغ گردد و افعال ع    انجير اضافه كنند قائم   

گويد كه در عنبي و توتي فصد كنند و در نزافه مطلقـاً و تليطـف اغذيـه و              ذراريح از آن حذف كنند ايضاً در نزهه مي        

نماينـد و   ترگ همه حريف و مالح و حامض و مولدات سودا و خصوصاٌ بواسير مثل لحم بقر وخرما و بادنجان و عدس                      

تنقية بدن به شربت فاكهه و طبيخ افتيمون و سفوف لولـود حبـوب الجـورد يـا حجـر ارمنـي كننـد پـس معجـون                            

بندند تـا آن كـه        الحديد يا حب مقل به عمل آرند و در قطع آن با آهن خطر است و گاهي عوض او به موي مي                       خبث

ند بخور زرانيخ و كباريت و مردبيخ كبر و آس و           شو  ساقط گردد يا به دواي حاد مثل ديگ بر ديگ و گاهي ساقط مي             

الحيه كه مجرب است و كذا بطرفا و تخم گندنا به شرطي كه بخور به آتش پشك شـتر گيرنـد و قبـل او                           مازو و سلخ  

تدهين محل بدان چه ميسر آيد از مرارات و زياد كننده و طال به خاكستر چوب انگور با صبر و آب گندنا نيكو اسـت                         

س و دردانات و تخم قثارالحمار بجوشانند تا مهرا شوند و بدان چـرب كننـد و صـباح ديگـر روغـن گـاو                  و چون خناف  

بمالند و به طبيخ گندنا و معدا بشويند و همچنين ده روز به عمل آرند در آزاله آن مجرب است و ضماد به تخم ترب   

ل سرشته شرباً و حموالً و طـالً نـافع اسـت            و خاكستر تخم خرما و هليله يا برگ پودينة سبز و نطرون سائيده به عس              

دور خواص آمده هر كه نزديك درخت كبر هر روز قبل طلوع آفتاب برود و هنگام غروب آن را بگويد كـه تـو باسـور                          
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فالن ابن فالنه هستي باسور ها الغر و ساقط گردد و سعيد بن هب اهللا گويد كه عالج بواسير عمي تفتيح آن و اخراج           

آن است بهر آن كه چون خون سائل شود در آن ساكن گردد وطالي عصارة بخور مريم بـا عـصارة                     خون محتبس در    

بصل حلوحريف تفتيح افاده او كند و مريض را چيزي بدهند كه خون را فرو دارد مثل هليلة مربي و اطريفل اصعتر و    

ست و به زهرة گاو مع لعاب خردل تبخير مقعد از بيخ كبر مع تخم گندنا و بيخ حنظل در آب گندنا تر كرده مجفف ا

بر مقعد طال كنند و مريض را در آبي كه بنفشه و به آبونه اندر آن پخته باشند بنشانند و غذا با آب لوبيا و نخوداب و                           

گوشت بريان كنند و بالجمله عالجش قريب از عالج احتباس حيض است و عالج بواسير سائله اين است كه اگر بدن                     

سليق و تبريد موضع به روغن گل و كافور و افيون مع مرهم مركب كنند پس اگر طبع خشك و                    ممتني باشد فصد با   

بدن ممتلي از خلط سوداوي باشد اسهال به مطبوخ افتيمون نمايند و اگر خون اسراف كند حبس او به رب به كننـد                   

 بقرص كهربا مع رب سـفر       پس اگر خون جاري معتدل و قوت قوي بود قطع آن نبايد كرد و اگر اسهال اسراف نمايد                 

جل حبس آن كنند و غذا بيخه مرغ با آب سماق سازند و مريض را در آبي كه از دود پوسـت انـار و غيـر آن كـه در              

قول ابوسهل گذشت جوشانيده باشند بنشانند پس اگر بواسير بزرگ و خون خارج بسيار باشد جز به قطع چار ه نبود                 

كننـد و قطـع محجـي دم بـه دواي خـشك               ض اطبا قطع آن به آهـن مـي        اگر خوف از كثرت خروج خون باشد و بع        

كننـد و بعـضي از ايـشان          نمايند و معالجة موضع بعد از آن بدان چه منقي باشد و در آخر بدان چه ملحم بود مي                    مي

شوند عالج موضع به روغن زرد يا مسكه و در آخر به مراهم مركب و سفيدي بيضه                   خرم آن نمايند و چون ساقط مي      

كنند طبري گويد بايد كه تنقية عليل قبل هيجان علت كنند و فصد باسليق                و كافور و روغن گل و سفيداب ارزير مي        

نمايند و از خوردن لحوم بقر و نمك سود و پنير و ماهي شور و به قول حريفظ حاده منع كنند و بر اسفيد باج يا زير                           

اج او نظر كنند اگر مائـل بـه بـرودت و رطوبـت باشـد امـر بـه                    باج بچة مرغ يا پايچة حمالن اقتصار ورزند پس به مز          

استعمال اين حب كنند بگيرند هليلة سياه ده درم زوفاي خشك و سعتر فارسـي و مـصطكي هـر واحـد يـك درم و                          

كوفته بيخته مقل ازرق پنج درم در آب گندناي بنطي تر كنند تا حل شود بعده ادويه آميخته حب مثل فلفل سازند                      

 نمايند كه تحفيف و ازالة بواسير مع پرهيز كند و بسلخ الحيه و كشنيز خشك و مقـل و پوسـت بيـضه و                         و استعمال 
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هـائي    دار كنند كه باسور را خشك گرداند و بريزاند و در روغن             پوست بيخ كبر و اقماع بادنجان بخور زير ظرف سوراخ         

روغن بزر عتيق و روغن بان است و اگـر مـزاج            كه براي او استعمال كنند چون مزاج ساكن بود روغن تخم زردآلو در              

عليل مائل به برودت و رطوبت باشد روغن بلسان است كه در آن اندك مقل و جند بيدستر جوشانيده باشـند و اگـر                        

هـا بـراي    مزاج مريض مائل حجرارت باشد روغن گل و روغن بنفشه و روغن نيلوفر و روغن ؟؟؟؟ اسـت و ايـن روغـن    

ها عالج مخصوص بواسير نيـست و اوهـان حـاره عـالج مخـصوص آن اسـت و                     ستعمال آن تسكين حرارت است چه ا    

كنند بـراي تـسكين       گرم مقوي آن و مانع از شقاق است و از آنچه استعمال مي              تكميد حقنه بر دائم به روغن گل نيم       

سفيداب ارزيـر   ورم چون در حلقة مقعد حادث شود مرهم معروف بكافوري است و آن اين است كه از موم و روغن و                      

مغسول و اندك شنكار كه معروف به ؟؟؟ حمر است مرهم بسازند بعده در هاون انداخته و بر آن آب سرد ريخته بـه                        

حل كردن مغسول نمايند تا نرم گردد و بور از آن كه دو سه دفعه آب بر آن ريخته باشند اندك سفيدة بيضة رقيـق                         

كنند كه تسكين ورم كند و چون رگ بشگافند بايد كه به صورت             آمخيته حل كنند تا مخلوط گردد و پس استعمال          

خون نظر كنند پس اگر سياه غليظ باشد بگذارند تا آنكه سيالن كند و صاف گردد بعد از آن حبس نمايند بهر آنكـه                        

كثرت سيالن او مضعف معده و موهم قوت و مورث خفقان و زردي رنگ است و گاهي استسقا به طريق ضعف كبد و                       

آن پيدا كند و قطع خون به شيافات فاطعة دم و به اقراص يابه سفوفات نمايند و نسخة شياف قـاطع خـون ايـن                         برد  

التيس حضض فشار كند و هر واحد دو جزو همه را سـائيده               االخوين عصارة لحتيه    است مريك جزو اقاقيا يك جزو دم      

دراز سازند و دائم حمول كنند تا آنكه خون بند قدري زعفران و بسيار اندك افيون آميخته با آب برگ بارتنگ شياف    

شود و نسخة قرص قاطع دم اين است بگيرند تا تخم بارتنگ و به نان و گل ارمني و قبرسي و گل مختوم هـر واحـد                   

يك درم حضض يك نيم درم لبان سفيد كهربا و دع سوخته بسد حجر الدم مرواريد كوچك هر واحد دو درم عصارة                      

 همه را باريك سائيده به شربت آس سرشته به وزن يك درم اقـراص سـازند و در سـايه خـشك                       التيس سه درم    لحية

كرده هر روز يك قرص باده درم شربت آس يا شربت ريباس و سفر جل بدهند و غـذا فـرورة سـماقيه و معمـول بـه              

بگيرند ريوند چيني   ناردانه سازند و تكثير طعام نكنند و غذاي شب ترك نمايند و نسخة سفوف قاطع خون اين است                   
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التيس يك و نيم درم كهربا دو درم هليلة سـياه در   خالص يك درم ماميران دو ثلث درم حضض نيم درم عصارة لحية          

ام و مجرب اسـت بگيرنـد خرپـزة انـدك شـيرين       روغن زرد بريان كرده سه درم و اين سفوف به طريق دستور گرفته            

شكار سوخته ده درم و مغز خستة زردآلـو كـه تلخـي او بـا آب و                  خشك كرده دو درم و سعد سياه پنج درم و نان خ           

نمك دور كرده خشك نموده باشند پنج درم و كندر دو درم همه را سائيده به طريق سفوف استعمال كننـد كـه در                        

الفعل است بگيرند     الفعل است گاهي در يك روز و گاهي در دو روز قطع كند و اين سفوف نيز عجيب                   قطع دم عجيب  

وخته يك جزو زردي بيضة سوخته يك جزو كنجد بريان سه جزو همه را سائيده دو مثقـال يـا بعـض اشـربه                        جوز س 

مثل شربت سيب و آس و ريباس به ناشتا بخورند و بايد كه تقويت معدة صاحب او به گلقند و مصطكي كنند و اگـر                         

م ضماد نمايند و ايضاً تقويت كبـد او    الطيب اندك دمر و روغن ناردين و مو         حاجت به ضماد افتد به گل سرخ و سنبل        

به داءالكركم كنند و برگ انبر باريس و پوست بيرون پسته و صندل سرخ و سفيدآب آس حل كرده بر پارچه ماليده                      

بر كبد گذارند و باسور كه بر حلقة مقعد باشند يكي را از آن جمله گذاشته بخرم يا دواي حاد مثل ديگ بر ديگ يـا                          

ا با آهن قطع كنند و بعد از آن به مرهم عالج نمايند و باسور كه معروف به تنبيه اسـت آن را بـه                         اشنان سبز و قلي ي    

حك و قطع بردارند و دواي حاد بر آن نگذارند و اگر باسور صلب شديد الحمتره باشد با آهن متعرض آن نشوند بهـر                        

راي بواسير اين حب مقـل اسـت هليلـة زرد و            رويد ابومنصور گويد كه از ادوية مصلح ب         آنكه اين بر اطراف شرائين مي     

سياه كابلي هليله آمله منقي و مصطكي هر يك سه درم تربد مدبر بست درم مقل سـي و هـشت درم حـرف ده درم                          

مقل را در آب گندنا حل كرده ادويه آميخته به عسل بسرشند و اين روغن به نوشند و بدان حقنه كننـد و نـسخة او                          

 قول صاحب كامل گذشت و اين فتيله خون بكشايد مقل سه جزو شـحم حنظـل يـك                   همان نسخة اول است كه در     

جزو با آب گندنا سرشته فتيله ساخته بردارند و يا روغن خستة زردآلو با پنبه بردارند و دو نسخة قرص ثابت و روغن                       

ء صـالح جـاري   افعي كه بواسير را خشك كند در قول جرجاني مسطور شد و يا قطع باسور كنند و چون از خون شي         

گردد و بر آن شب و اقاقيا و گلنار و غبار آسياب پاشند و يا بيخ آن ها بريشم يا به مـوي بـر بندنـد و هـر روز تنـگ                                 

كنند تا آنكه ساقط گردد و يا خنافس گرفته به سوزن بزنند تا بميرد و پس در شيشه كرده سر آن را محكم بندند و                         
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ده پارچه به قدر باسور گرفته و عسل بـر آن طـال كـرده خنـافس سـوده                   چون خشك شود سائيده به حرير ببيزند بع       

بپاشند و ساعتي بر باسور گذارند كه آن را بخورد بعد از آن روغن كنجد در پنبه بر آن نهند و محمد زكريا گويد كه                         

 بـه آرد    سك در خوردن گوشت عجيب است عملي كند كه آن دواي حاد نكند پس اگر از اين دو اورام حار پيدا شود                     

جو و زردي بيضه و روغن گل ضماد كنند ويا زردچوب به خستة زردآلو سوده به مسكة تازه سرشته بر آن نهند پس                       

روغن تخم زردآلو بمالند و غذاي او بحريره و زردة بيضه و خاكينه معمول به گندنا جوش كرده و زردة بيضه و روغن                       

 باسفاناخ و قطف و جوذات به گوشت ماكيان فربه و اسفيدباجات            گاو و كوهان شتر سازند و اگر حرارت باشد نخوداب         

دهند و خوردن لبوب مثل جوز و بادام و فندق و پسته و نارجيل و حبت الخضرا و چلغوزه و انجير و مويز نافع بـود و          

 بيفـتج   روغن گاو و پيه بط و حلبه و شراب زبيبي و دوشابي و نبيذ و اذي و نوشيدن روغن كنجد بر طبـيخ انجيـر و                         

مفيد و پياز باسور را انفع دهد و ثوم مضر بود و بدترين اغذيه براي او غليظ و مولد خون سوداوي هـست مثـل لحـم                           

بقر و دواب و شتر و قديد و پنير كهنه و لحم شكار و جز آن كه سابق مذكور شد و شراب سياه و آب سرد نوشـيدن                             

رفته قطع كنند و بر آن زاج سوده گذارند و اگر بسيار عظيم باشـد               مضر است و زكريا گويد اگر بواسير ناتي بود باله گ          

تر از سراد باشد خرم نمايند و آنچه مستوي به سطح مقعـد و                در مواضع خرم كنند و همچنين آن را كه بيخ او غليظ           

ردو مقـل   مقعر بود محتاج عالج به دواي حاد است و بخور دائم طبيعت نرم دارند به خورانيدن هليلة هندي و تخم م                    

الحديد يا شربت صندلين و قـرص         ازرق و در استعمال حب مقل نيكو است پس اگر خون منقطع نشود معجون خبث              

كهربا و شربت آمله و آنچه در اسهال  دموي مذكور شد بدهند و تنطيل با آب گرم اوال پس با آب گندنا و نگذاشـتن                          

البواسـير متـسحيل نگـردد و از      تنجاب آب سرد تا بـه ريـح       تري بعد تنطيل بلكه به پارچه نشف كردن و احتراز از اس           

الملـك و   ام و از مسكنات وجع مثل لطوخ مسكه و كـافور اسـت و لطـول طبـيخ خطمـي و اكليـل          استاد خود شنيده  

ملوخيا و خبازي كه بر آن روغن كنجد تازه انداخته باشند و نشستن در آن و ضماد به پوسـت بيـضه از پـرده پـاك                           

االخـوين هـر واحـد يـك درم            سائيده نيكو است و اين لطوخ مجرب است سورنجان دو درم مقـل دم              كرده مثل غبار  

گرم يا به طبيخ خطمي مـذكور         سائيده در مسكة تازه و روغن بنفشه هر واحد اوقيه آميخته لطوخ سازند و با آب نيم                
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 است و كـاله بادنجـان بـا مثـل آن            بشويند و تدهين به مرهم مقل و سنام و يا پيه كوهان شتر يا مغز ساق گاو جيد                 

بادام تلخ سائيده به روغن بنفشه سرشته بر بواسير طال كردن در ازالة آن مجرب است و ضـماد بـرگ نـضع اصـحاب               

الملك به آبونه هر واحد استار خطمـي   بواسير را نافع است و اين الجمع دوا در آن است و اگر در او صعب باشد اكليل            

 سه درم و افيون هر دو در ميفنتج حل كرده بياميزند و زردي بيضه اضافه كرده در هـاون                    سه درم كوفته بيخته مقل    

بسايند تا مثل مرهم گردد و بر پارچه ماليده به روغن گل لطوخ كرده نميگرم بر موضع نهند و اگر از عرطنيثا و مقل                        

 اگر مقل بر سرة گـاو حـل كننـد و            و اندك سرگين كبوتر شياف ساخته بردارند بسرعت تفتيح باسور كند و اال سيما             

الحديد و مـازو و غدبـه هـر واحـد دو درم               اين قرص قطع خون بواسير و حيض كند هليلة سياه و هليلة آمله و خبث              

الطيـب    االخوين و صمغ و لك و سندروس و گل ارمني و نشاسته هر واحد يك درم زيـرة سـنبل                     صندل و كندر و دم    

 بزرالبيخ سه درم افيون ربع درم شـربت متوسـط يـك و نـيم درم بـه طبـيخ                     سعد قرنفل مصطكي هر واحد نيم درم      

كشنيز خشك و سماق مقدار دو اوقيه و صاحب بواسير را به اسـتعمال حقنـه بالضـرورت رخـصت ندهنـد و اغذيـة                         

كند ايشان را هر غذاي مرتب مسمن مـسخن           اصحاب بواسير بايد كه خالف اغذية صاحبان ديدان باشند پس نفع مي           

د خون شيرين مثل اسفيدباجات چرب بـه لحـوم نـرم ازبـده و بزغالـه و ماكيـان و بچـة آن فربـه و زردة بيـضة                              مول

نيمبرشت و اسفاناخيه و ملوخيه به روغن بادام و خاصه ايشان را نافع است گندنا كه دوبـار جـوش داده بـه گوشـت                         

ارت نباشد و حلبه نافع بواسير است و كذا شورباي          فربه قلية آن بپزند و يا به روغن زردعجة او سازند اگر ايشان را حر              

الهضم و جيدالغذا باشـد الزم گيرنـد و از هـر ترشـي اجتنـاب         خروس پير و قلت شرب آب سرد نفع كند و چه سريع           

كنند تا مستحيل به رياح نگردد سويدي گويد كه خاكستر چوب انگور به روغن تخم زردآلو كبوساً و ضماد و چـرك                      

ر حمام به روغن تخم مشمش تلخ حل كرده ضماداً و زباد خالص تدهيناً براي تسكين الم بواسـير و                    ابدان مستخرج د  

كذا ضماد شيرگاه و آرد جو و خمول تخم زردآلوي تلخ و كوهان شتر و مقل ازرق فتيله ساخته براي بواسير باطني و                       

 خوردن دراتينج به روغـن بـز بـراي بواسـير            كرديا مثقال وج مثقال هر روز بر ناشتا تا ده روز خوردن و كذا تخم مرو               

ظاهري و باطني و سورنجان نيم درم به روغن غنم كهنه فتيله ساخته تمام شب حمول كردن و ضماد كاله بادنجان                      
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به مشمش سوده و ضماد قرطاس مصرفي كذا زراوند طويل شرباً ضماداً بخور عرطنيثا بر آتش پـشك شـتر بـيخ بـار           

 درم خوردن براي مرد ذكر و براي زن انثي در قطع خون بواسـير و ضـماد شـب بـه وزن آن        متواتر و حجراليهود نيم   

تـر از آن گـل     الطيب به شراب كهنه پخته و شحيمة كه برگ آن ماشهبه به برگ بنفشه و غليظ بنفشه و غليظ                    سنبل

 كـرده بخورنـد و در آن روغـن          باشد بيخ آن را مع زوايد در روغن زرد بريـان            او زرده بر بيخ او زدرائد مثل بواسير مي        

پنبه تر كرده بر بواسير ظاهر نهند و در بواسير باطن بدان حمول كنند و بخور بيخ اذن القيس و كـذا ثمـر بادنجـان                          

دشتي بر آتش پشك شتر هر واحد مجرب من است و طالي عصارة شاهـسفرم كـه آن ريحـان صـغيرالورق اسـت و                         

ر چوب انگور به سركه و كذا خاكستر مذكور و ميعه سائله مساوي به زردة               ضماذر نگار حديد و موم زرد و كذا خاكست        

بيضه شتر سرشته سه روز متواتر و كذا نارجيل كهنه و روغن آن و كذا پوست سخت جوز سوخته بـه عـسل و زيـره                          

صـاص  آميخته و كذا ثمر قثاءالحمار در روغن كتان يا كنجد پخته و كذا غسل بالدر بـه زيـت كهنـه پختـه و كـذا ر                          

محرق به روغن مشمش تلخ و كذا در هاون و دستة رصاص روغن مذكور يا روغن گل يا زيت خوشبو حـل كننـد تـا                          

سياه نشود و كذا گندناي شامي جوش كرده و كذا تخم شبت سوخته تنها و به روغن تخـم مـشمش تلـخ و يـا بـيخ                  

وغن گل و كـذا سـندورس بـه روغـن           خشك آن سوده و كذا صدف سوده به شراب حلود كذا سعد به زردة بيضه و ر                

بزركتان و كذا خاكستر مار و كذا مني خرد كذا مغز بادام تلخ و كاله بادنجان خشك كرده سائيده بـه روغـن بنفـشه                         

وحشيه است و كذا روغن شيلم و آب گندنا و           سرتشه و يا بادام تلخ تنها و كذا پودينة نهري كه از مجربات مكررة ابن              

مشك به روغن بادام تلخ و كذا ميعة سائله و روغن گل عوض كاغذ سوخته آميخته و كـذا                   روغن است مشمش و كذا      

زردچوب و اليه مساوي سوده و كذا صبر به عسل آميخته و يا با آب گندنا مخلوط كـرده هفـت بـار و بعـد از آن بـه                              

 پيـه كوهـان شـتر       روغن گل محكوك در هاون و دستة اسرب و كذا زرنيخ سرخ به روغن گل و كذا سداب سوده بـا                    

آميخته و كذا سماق تنها يا با گندنا پخته و يا به عسل و كذا روغن كوهان شـتر و روغـن تخـم مـشمش تلـخ و آب                              

گندنا كه مسكن درد است و كذا زاج سوخته به عسل سرشته و كذا كرسنه به مسكه و زردي بيضة بريان سرشـته و                        

 زنگار نيم درم مقل ازرق دو درم به شراب كهنه سرشته و يا زنگـار                كذا زنگار تنها به عسل غليظ القوام بر آتش و كذا          
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و روغن گل و آب باديان و كذا هدبه و قرد مانا كه آن كردياي بري است و كذا سخاله نقره به سيماب كـشته و كـذا                            

روز تـر   ذرنب به روغن مشمش و كذا لين بلسان و كذا جاه شير و كذا آبي كه در آن خاكستر چوب انجير يك شبانه                        

كرده صاف نموده و همچنين ده بار تكرار اين كرده باشند و كذا قفراليهود و روغن خستة شفتالوي تلخ و كـذا تخـم                        

ترب سوده به سركه سرشته و كذا مال و كاغذ سوخته و خاكستر چوب انگور به زردي بيـضة بريـان و كـذا ريونـد و                           

ذا زرنيخ و به روغن گل و كذا مس سوخته به روغن زردآلـو و               الثعلب بمرات كثير و ك      مثل او انزروت و كذا تخم عنب      

موم و كذا زنجار حديد به سركه و كذا همه مرارات و كذا روغن شونيز و كذا روغن خيري زرد و كاغذ مصري سوخته                        

و كذا خستة هليلة سوخته و روغن گل و موم و كذا ثمر حدق زرد و كذا ترمس و سندروس و روغن كتان و سركه و                          

الملك و زردة بيضه و كذا حضض مكي و كذا برگ نعناع بستاني سوده كه انفع دواي بواسـير اسـت و كـذا                           اكليل كذا

كمافيطوس به عسل و كذا بيخ تيوع و كذا آب خرنوب شامي نبردر صوف آلوده و كذا شـفلح كـه آن ثمـر بـيخ كبـر                        

و كذا بيخ قثاءالحمار باريك سوده به روغـن        است سبز گرفته سوده و كذا زراوند مدحرج با آب دهن روزه دار سرشته               

الحديد يك دانگ و يا هليلة زرد و يا روغن جوز هنـدي كهنـه بـه روغـن                     كنجد پخته و شرب آب آهنتاب و يا خبث        

زردآلو تلخ هر واحد يك مثقال و يا آب بارتنگ و خوردن مسلوق آن و يا گندناي مطبوخ و يا آمله پنج درم و يا عرق                          

ن جرم آن و يا هليله كابلي تنها و يا سه درم از آن به عسل سه درم و كباش قرنفل نيم درم و يـا               فرنجمشك و خورد  

سفوف حرف و تخم گندنا هر دو بريان و سائيده و يا حرف بريان مسلم تنها و يا مقل ازرق بجالب كرم و يا مالزمـت                          

 به آبت سرد و يا روغن دارچيني و يا بليله           گل زيت و يا كنجد مع پوست و روغن آن و يا كندر و يا دارچيني دو درم                 

و يا مصطكي سوده يك درم شكر يك درم تا ده روز يا طبيخ حلبه و يا آب سداب و آب گندنا و روغن مشمش تلخ و                

يا هليلة سياه تنها يا سه درم از آن به شكر پنج درم كباش قرنفل نيم درم و يا زهرة خرس دو دانگ بـه عـسل و يـا                              

طبيخ شلحم و يا قرفته القرنفل دو درم و يا خولنجان يك جزو دارچيني نيم جزو و يا ريباس بالخاصيت دوغ گاو و يا 

و يا داذي دو درم به شكر و روغن گاو بمرات و يا بسباسة هندي و يا به طبيخ افسنتين به شكر و يـا كـاله بادنجـان                             

 به نان و يا سندروس محلول به روغن كتان          خشك كرده سوده خوردن و به زبت گرم كرده تدهين باسور نمودن و يا             
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الدم است و يا ثوم بريان بست روز بـر   و بعد آن شرب نخوداب مطيب به زيت مغسول و يا پايچة حمالن كه مانع نزف              

الحديد هفت روز در آن تر كرده باشند نوشيدن و شرب و ضماد صعد و كذا حرف و كذا مقل                      ناشتا و يا طال كه خبث     

يسفر و كذا صبر تنها و به شراب حلو و كذا حماض يا تخم آن و كذا پوست انار ترش و كذحلتيست و                       ازرق و كذا طال   

القلت و كذا برگ كبر و كذا سكبينج و كذا و اذي و كذا زوفـرا كـه آن                     كذا دار شيشعان و كذا سخالة نقره و كذا حب         

شـفتالو و كـذا خـوالن هنـدي و كـذا      خر است و كذا بادام شيرين و كـذا روغـن نارجيـل و روغـن زردآلـو و روغـن                    

چكد مخلـوط بـه مقـل و حمـول            الحديد و كذا افسنتين رومي و عصارة آن و كذا و معة كرم كه از شاخ آن مي                   خبث

مشك و يا ميعة سائله و يا صبر و يا خاكستر چوب زيتون به روغن گل سرشته و يا عنصل بريان و يا خاكستر آن بـه                           

الحديـد و رصـاص سـوخته و          غن كتان كه اندر آن قثاءالحمار پخته باشند و يـا خبـث            زبت و يا خوالن هندي و يا رو       

روغن گل و موم و يا موم و اقحوان و سورنجان هر واحد يك مثقال روغن زرد سه مثقال مرهم ساخته و يا فتيله بـه                          

 فـضه و     ته و يا خبـث    روغن آجر آلوده برداشتن كه مفتح باسور است و يا ودع سوخته با آب ليمو سرشته فتيله ساخ                 

ها ساخته    بخور خستة هليله و يا بيخ قثاءالحمار و يا پوست مار و مقل و بيخ كبر و بالدر و زراوند طويل سائيده بلوط                      

و يا برگ آس خشك و سندروس و يا پيه كوهان شتر يا پشك آن يا دمل آن و يا ملخ خشك كرده و يا برگ كبـر و                             

ثل آن روغن كتان و يا روغن ياسمين و انزروت و بالدر هر سه مخلوط كرده و يا بيخ                   يا طرفاده مرتبه و يا راتينج و م       

حلفا و يا تخم حرمل و حمول و ضماد زيت خوشبو در هاون و دستة رصاص حل كرده و يا مقل و يا سداب سوده به                          

ته به زردة بيضه و     روغن كوهان شتر سرشته و يا ايرسا به روغن مشمش و يا آب ترب و زيت خوشبو و يا صعتر سوخ                    

الزريره با آب صعتر و يـا         روغن گل و يا كاله بادنجان و مغز بادام تلخ هر دو سائيده به روغن بنفشه سرشته و يا قصب                   

خرنوب نبطي به عسل و جلوس بر جلد شير و يا بر جلد خرگوش و يا ربول ماده گاو و يا نر گاو و يا در طبيخ گنـدنا                             

ر طبيخ آس و يا طبيخ مـرد و ذرور آس خـشك و يـا بـرادة عـاج و بـرادة آهـن و يـا                            يا در آب مطبوخ شلجم و يا د       

الحديد و رصاص سوخته هر دو سوده و كبوس زهرة نحاس سفيد و يا سماق و مثل او انكشت چوب بلوط براي                        خبث

وده به مـرات و     بواسير داميه و يا گلقند و صبر بعد رش شراب كهنه بر بواسير و يا بعد تدهين به روغن برگ طرفا س                     
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الحمـل در    غسل بواسير با آب اشنان هر روز چند بار تا بست روز و لباس جلد خرگوش و يا فتك و تعليق بيخ لـسان                       

گردن صاحب بواسير هر واحد نافع بواسير است و معالجة بهر دوا كه نمايند تكرار آن بمرات البـد اسـت و آلـتش در                         

ها   نويسند كه سبب اسهال بواسيري در اكثر انفتاح سر رگ           اخرين مي تمامي بخورات بواسير پشك شتر باشد بعض مت       

باشد به سبب استعمال بعضي مفتحات و يا حدت خون محترق پس اصال مرتكب حبس اين خون نشوند و چون بـه                      

هـا درد     ها به سوي آسمان دشوار بـود و خانـة چـشم             سبب ضعف درد ساقين و دوران سر پديد آيد و برداشتن چشم           

الهضم ماننـد پـالد بچـة مـرغ و            حابسات خون كه در اسهال كبدي نوشته شد بكار برند و غذا خفيف سريع             كند پس   

دشواري آن و بزغاله نبان تنوري بز دردار صبح و شام دهند و باالي آن نمك سليماني ماشه و يا جـوارش مـصطكي                        

الة ماده بايد كه نخـستين رگ صـافن         مركب دريا انوشداروي لولوي جدواري علويخان چهار ماشه خورانند و جهت ام           

زنند و يا باسليق كشانيد پس حابسات دهند و اين قرص مقل قابض مخترع من نـافع پوسـت هليلـة زرد و هليلـة و                          

آمله هليلة سياه همه به روغن بادام بريان اندر جو حضض مكي هر يك يك درم ؟؟؟ سوخته بهوج پتر سوخته مقـل                       

 عربي گل ارمني هر يك يك مثقال با آب گندناي سـبز دو پهـر كهـرل نمـوده                    آالس صمغ   ازرق هر يك دو درم حب     

اقراص سازند شربتي و دو درم با شيرة االيچي كالن چهار عدد و باديان نه ماشه و اين حب ميتواج حكيم كبير علـي          

 اندر جـو    خان مفيد و در بواسير خوني و ريحي مكرر به تجربه رسيده پوست تيول به خطائي حضض نگركوئي اتيس                  

ها سازند به قـدر يـك ماشـه و            تلخ برگ سنا هليلة سياه ناگكيسر هر يك دو درم كوفته بيخته به عسل آميخته حب               

يك صبح و يكي شام بخورند با عرق گاوزبان هفت توله و اين حب مؤلف بسيار مفيد است به نان دانـة هيـل اتـيس                          

ندر جو تلخ پوست كراكهربا بسد صدف هر دو سـوخته هـر             اند ا   رسوت نگركوئي نارمشك هليلة سياه بريان مقل مكي       

ها بقدر نخود ساخته ورق طـال پيچيـده دو عـدد              يك هفت ماشه كوفته بيخته با آب گندنا دو پاس كهرل كرده حب            

بخورند و اين حب نيز مفيد اتيس اندر جو تلخ رسوت نگركوئي نتر باال پوست كرا صمغ عربي بريان هر يـك دو درم                        

اسهال و سفوف حكيم شريف خان بهـر اقـسام اسـهال و سـفوف لولـوي                 اكمل خان نافع ذرب و مطلق       و حب حكيم    

علويخان نيز حابس خون بواسير است و اين آبزن نافع برگ قنب برگ زيتون برگ زيب برگ انار هـر يـك پـاو آثـار                          
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كور شد با تخم بارتنـگ      حلبه گل خطمي مكوه بزرالبيخ غدبه هر يك سه توله و دواي حكيم علي كه در حابسات مذ                 

دو درم آميخته به رب مورد دو توله و گالب نيم پاو بخورانند و چون از كثرت اسهال خروج مقعد دورم پيـدا شـود و                          

درد غلبه كند اين آبزن بكار برند برگ انار سبز و زيتون و به بول و بنگ و پنبة باغي هر يك پاو آثار پوست مغـيالن                           

تي هر يك نه توله بزرالبيخ برز كتان حلبه عدس مسلم عذبه گلنار مكوه هر يك چار                 پوست خشخاش پوست انار والي    

توله برگ ياسمين نه توله در روزي سه چهار بار به عمل آرند و اين دوا دهند حضض مكي استخوان انـسان سـوخته                

نومـاش بـا جغـرات      برگ حناي خشك هر يك يك ماشه در باالئي جغرات يك نيم توله بليند و غذا پالويچة مرغ و ب                   

دهند و يا نان ثريد به شورباي چوزة مرغ و اگر از اين تدابير حبس نشود تركيب خوردن جغرات و حب سرخ و سـبز                         

و غيره و تركيب گوشت گاو كه در اسهال معدي رطوبي در قول صاحب اقتباس گذشت به عمل آرند و گويند كه اگر       

ور كرده بسايند و زردي بيضه و مرداسنگ يك مثقـال و زعفـران              سه برگ كرنب گرفته ثابت بجوشانند و ريشة آن د         

گرم طال نمايند در تـسكين درد بواسـير    يك دانگ و افيون نيم دانگ اضافه كرده حل كنند تا مثل مرهم گردد و نيم              

مجرب است و تبخير برگ عشقه كه آن را به فارسي ارفك گويند در تخفيف ثاليان بواسير مجرب و استنجاب به آب                      

البواسير است و اگر با بواسير وجع مفاصل باشد سورنجان نافع بود چنانچه ابن بيطـار گفتـه                    سرد مضر و محدث ريح    

كه آن را در نفع بواسير باطني و وجع مفاصل خاصيتي است بايد كه نيم درم از آن بگيرند و سائيده به روغـن غـنم                          

 اصالح آن نمايد و به شب سوم حاجت نيفتد كذا قيل            سرشته در پنبه بگيرند و به شب حمول نمايند كه در دو شب            

في حاشيته شرح االسباب آب و گويند كه اگر گندهك و لوبان هر واحد يك جزو باريك سائيده ميعة سائله يك جزو 

در روغن سرشف و روغن كنجد سياه و روغن السي هر يك دو جزو بر آتش گداخته فرود آرند و قـسط تلـخ پوسـت                          

بيخ كنير اسنبد هر يك يك نيم جزو سائيده آميزند و بر سه طال كرده باشند خشك شده بيفتد و                    بيخ كبر و پوست     

حكيم علي گويد اگر خواهند كه بواسيري را مسهل دهند اين دارد بدهند پوست هليله تخم كاسني هـر واحـد يـك                       

ان كرد و اكثـر سـازند بـا         تو  مثقال باديان تخم كرفس هر يك نيم مثقال مجموع يك شربت است كم و زياده هم مي                

فرمايند مگر بـه ضـرورت مـسهل در مـاءالجبن بـا               دهند و عالج به مرخيات و ملينات مي         صحاب بواسير مسهل نمي   
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شود و بـراي رفـع قـبض ايـشان            دهند با وجود اين بعد مسهل بواسيريان را بر همگي طبيعت مي             هليجات گاهي مي  

ين و اطريفل صغير و حب مقل ملين با مزنفـات معمـول اسـت مـثالً        تراكيب استعمال هليلة مربي و اطريفل مقل مل       

هليلة مربي با لعاب اسپغول يا لعاب ريشه خطمي با هر دو بدهند و يا لعاب بهدانه و اسپغول مسلم ديگر مـصطكي و                        

مقل يم يك ماشه سوده با طريفل يك توله سرشته بخورنـد و بـااليش مـويز منقـي ده دانـه گاوزبـان چهـار ماشـه                            

وشانيده گلقند يا نبات داخل كرده دهند ديگر اطريفل صغير با لعاب ريـشه خطمـي لعـاب اسـپغول عـرق باديـان                ج

گالب شربت گاوزبان يا شربت بنفشه تخم ريحان دهند ديگر خميرة بنفشه با گلقند سرشـته بخورنـد و بـااليش آب                      

شربت گاوزبان بالنگو پاشيده به نوشـند       الثعلب    كاسني سبز مروق يا شيرة تخم كاسني گالب عرق كاسني عرق عنب           

ديگر اطريفل صغير خورده لعاب ريشه خطمي شيرة تخم كاسني گاوزبان عرق مكـوه گـالب خميـرة بنفـشه گلقنـد                      

نشايد و اگر براي تنقيـة رطوبـات گـرده دار را شـيرة تخـم                  ماليده به نوشند و اگر براي رياح شيرة باديان افزايند مي          

پزه در عسل بول به شيرة خارخسك نيز بيفزايند بهتر است و گاهي براي تسكين حـرارت و              خيارين يا شيرة تخم خر    

افزايند اما شربت بزوري مناسب است و ديگر هليلة مربي خورده مويز منقي بنفشه گل سـرخ                   ادرار سكنجبين نيز مي   

لقند داخل كـرده بـه      ريشه خطمي در عرق كاسني عرق باديان عرق مكوه گالب جوشانيده صاف كرده شربت ليمو گ               

نوشند و گاهي همراه اطريفل صغير طبيخ بهدانه ريشه خطمي و غيره و گاهي طبيخ گل خطمي مع عناب و گـاهي                      

دهند ايضاً در اصحاب بواسير و نزلـه كـه اكثـر              در بلغم مع انجير زرد دو يا سه چهار دوا به حسب قوت و بيماري مي               

تسكين مزاج و تقويت قلب و جگر و معده و تفتيح سـده گـاهي طبـيخ    شود و براي تليين و    قبض و سد با حادث مي     

بهدانه گاهي بهدانه خطمي گاهي ريشه خطمي تخم مرو و گاهي ريشه خطمي مويز منقي گاهي خطمي خبازي گل                   

الثعلـب    بنفشه بهدانه گاهي بهدانه گل بنفشه آلو بخارا گاوزبان گاهي براي بلغم جگـر و معـده و تفتـيح سـده عنـب                       

السوس مويز منقي هر كدام       السوس گاهي مويز منقي گل نيلوفر گاهي گاوزبان االيچي كالن خيارين گاهي اصل             اصل

ها در عرق مكوه عرق بيد عرق باديان عرق شاهتره عرق كيوره گالب و غيره همـراه يـك دو شـيره از مكـوه و                            از اين 

و انيسون و باديان و تخم كشوث با شربت مثـل           خيارين و مغز تخم كدو و تخم كاسني و تخم خرپزه و االيچي كالن               
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هاي مناسبه از چهار تخم و تـودري و تخـم     شربت بنفشه و نيلوفر و شربت بزوري و انار شيرين و شربت عناب و تخم              

فرنجمشك و بالنگو پاشيده و هر روز تبديل معمول است تا طبيعت به يك و دامانوس نگـردد و ايـضاً اگـر از حـبس                          

در تمام بدن و تمدد ظاهر شود و نزد قرب وقت كشادن خون تپ و لرزه بـه شـدت آيـد و اخـتالج                  خون بواسير درد    

درد و به جانب چپ افتد و لب زيرين مانند صاحب لقوه آويخته گردد وبعد آمدن خون همه عوارض موقوف شود در                      

 خارشـتر پـنج تولـه       شدت دوره آن را پپيتا چهار سرخ اسقيل خشك يك ماشه در عسل يك توله آميختـه بـا عـرق                    

بدهند و بعد و گهري طبيخ چاي خطائي به نوشانند تا او را بول بسيار گردد و اعراض مذكوره موقوف شود بعـده تـا                         

يك هفته فادزهر حيواني چهار حبه در شربت ياقوت يك توله آميخته با عرق كيوره و عرق عنبر هـر دو چهـار تولـه                         

نند و اگر باز دوره آيد اول فصد صافن كرده دواي مذكور دهند كه خون بـي                 دهند و غذا لحم حلوان با نان روده خورا        

مشقت خواهد آمد ايضاً اگر از حبس خون بواسير ريح بواسير غلبه كند و بعـده زحيـر بـا درد مقعـد و خـروج آن و                            

ون حبس بول و به سبب مراقيت اختالج قلب و معده به شدت ظاهر شود از فصد اسليم چـپ بـه قـدر نـيم پـاو خـ                            

ها و هر يك سه توله بيخ كبر يك نيم توله بيخ به آبونه باديان هر                  بگيرند و برگ بنگ و نيب و سنبهالود و انار و حب           

يك دو توله جوشانيده بخور گيرند و سفوف يهودي ماشه به روغن بادام چرب كرده با شيرة گل سرخ يك نيم توله و                       

د غذا پال و مرغ مرغن و وقت شام تخم كنوچه هفت ماشـه تـودري                مويز منقي دو توله شربت گاوزبان چارتوله بخورن       

سرخ چار ماشه با عرق كيوره و بيدمشك هر يك پنج توله عرق گاوزبان هفت توله شربت بنفشه مكرر شربت گاوزبان 

هر يك دو توله دهند و در شب پودينة سبز يك قبضه مثل بهرتة نيب پخته به روغن گل چرب كرده بر مقعد بندند                        

 در شب سه چهار بار تكرار اين نمايند و كذا بخورند مذكور و بعد از آن اگر ضعف بـاقي مانـد همـه ادويـه موقـوف                             و

كرده فادزهر حيواني چهار حبه به نان الجورد مغسول هر يك يك ماشه ورق طال يك عدد در شربت سيب دو تولـه                       

توله عرق بيدمـشك سـه تولـه حـل كـرده تخـم              آميخته و شربت ياقوت دو توله در عرق كيوره و عنبر هريك چهار              

  .فرنجمشك نه ماشه پاشيده تا يك هفته بدهند و غذا قليه و قورمة حلوان به نان خشكار دهند
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  البواسير ريح

گردد و درد و نفخ و قراقر انـدر شـكم             و آن ريح غليظ سوداوي عسرالتحلل است كه در تهيگاه حوالي ناف و گرده مي              

مراقيه شود و گاهي به سوي زهار و خصيه و قضيب و مقعد فرود آيد و گاهي به جانـب بـاالي                      پديد آيد و مشتبه به      

سينه و سرهاي پهلو و مثانه و گردن و پشت بر آيد و درد در اعضاي مذكوره حادث نمايـد و گـاهي زحيـر و اسـهال                            

 به جانب اعـضاي ديگـر       خون آرد و گاهي شكم و قبض كند و اعضا شكني و درد زانو و مفاصل عارض گردد و گاهي                   

چون دست و پاي ميل نمايد و بدان سبب هنگام نشست و برخاست از زانو و مفاصل آوازي همين بر آيد و ايـن آواز                         

را به عربي قرعه گويند و سوء هضم و ضعف باه و قلت لذت از جماع و شدت ضعف از پس آن و ظهور اندكي درد در                           

ج مقعد و گاه نرمي شكم و خروج براز ناهموار با ريـح و بقـابق بـسيار و بـاز                     مقعد و زهار در وقت انزال و گاهي اختال        

بقاي تقاضا به دستور و خارش چهره و بدن و فساد هضم و آمدن بوي مانند ماهي گنده از دماغ بـا سـوزش سـينه و                           

دهن و كثرت معده و بودن آن كابر است و گاهي به چپ و احساس اينكه گويا چيزي در گلو آويخته است و بدمزگي 

خواب و كسل و خميازه و خروح چيزي شبيه به رنگ خون مائل به سياهي و يا بوي بد و يا سياه به رنگ بالزوجت و                          

ها وقت بيداري از خواب و تغير رنگ رو به زردي يا سبزي يا سياهي يا رصاصي يا نحاسي و حكة چهره و                         گراني اندام 

رش بن موي و روي پديد آيد و گاهي شـب كـوري و سـعد و دوار و                   بدن و تغير رنگ موي بغبرت و ريختن آن و خا          

صداع و قولنج و غثيان آرد و صاحب او را اشتهاي طعام صادق به نور و سبب تولد اين ريح خلط سوداوي است كه بر                       

ن گرده بريزد يا درد گرده و حوالي آن پيدا شود و به حرارت گرده مستحيل به رياح غليظـه گـردد و بداننـد كـه ايـ                           

مرض از امراض مقعد نيست بلكه مبداء او گرده است و در اينجا بنابر مناسبت لفظي و مـشاركت اسـمي بـه بواسـير                         

كنند عالج تنقية سودا به مسهل آن يا مطبوخ افتيمون و حب افتيمـون نماينـد و افتيمـون بـه مـاءالجبن و                          ذكر مي 

وارشات كاسر رياح مثل جوارش كوني وغير آن ادوية       شيرخشت براي اين مرض و مراق و بواسير بغايت نافع بوده و ج            

الحديـد و     ها به گرده رسد و حب مقل و اطريفل صغير و سنا و جـوارش خبـث                  محلل رياح يا مدرات خورند تا اثر آن       

جوارش جالينوس و دبيدالورد و عرق تنبول و بعض تراكيب مذكوره در بواسير نيز نافع بود و استعمال ديگر ملينـات                     
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ت قويه مثل حلتيت به سكنبيج و جند بيدستر و طبيخ بسفايج اثري تمام دارد و گاهي در اينجا هنگام غلبة                     و محلال 

حرارت فصد باسليق به جهت استخراج مادة سودات كه سبب اين مرض است نـافع گـردد و مـالش بـدن و حمـام و                          

ولد سودا و سكر متواتر و هرچـه مؤلـد ريـح    سواري اسپ و ورزش به دوام انفع تمام دارد و از البان و فواكه و اغذية م             

دهند برگ سرو خشك نـانخواه سـوخته بـرگ            باشد اجتناب نمايند و اين دوا براي اخراج ريح در ريح بواسير نيز مي             

سداب خشك تخم هليون ابهل ابخدان سوختة محروث اذريون خردل سفيد جوز بوا سوخته كوفته بيخته يك درم با             

يداري ضبط خروج ريح نتواند كرد و اگر مجموع ادويه را با چهار مثل آن آب بجوشانند تـا                   طعام بدهند در خواب و ب     

به ربع رسد پس صاف نموده با مثل آن روغن بجوشانند تا آب بسوزد و بر شكم بمالند اثر او در اخراج ريـح نـصف از                       

ها مجرب نوشته شير  معده و نفخ اينخوردن ادوية مذكوره خواهد شد و ايضاً كه در قلع ريح بواسير و سپرز و جگر و     

ماده گاو و نيم آثار و يا كم شكر سرخ شش توله با برگ سناي مكي يك نيم ماشه افيون زنجبيـل يـك يـك ماشـه                            

نبات برابر ادويه چهل روز مداومت كنند و اگر غلبة بلغم بينند و قوت قوي باشد وزن ادويـه بيفزاينـد و گوينـد كـه                          

 مؤثر است و داغ بر مفصل ترقوه جهت رياح بواسير از مجربات حكيم علي است و لسان                  وضع مجحمه بر مقعد بسيار    

العصافير سائيده به قدري كه به آب حب بسته خوردن براي نفخ و رياح بواسير و وجع اسافل مجرب نوشته و اگـر ده     

 بريان كنند تا روغن جذب كنـد        درم ابهل را دانه بيرون كرده با روغن گاو به قدري كه او را فراگيرد بر آتش گذاشته                 

پس سائيده با ده درم فانيذ مخلوط ساخته هر روز دو درم ناشتا با آب گرم مريض بارد مزاج بخورد براي وجع اسافل                       

كه از باد بواسير باشد از مجربات بعض اطباست حب مقل كه در اين به آب معمول اسـت پوسـت هليلـة زردپوسـت                         

يك پانزده درم تربد سفيد ده درم سكبينج پنج درم خردل دو درم مقل و سـكبينج                 هليلة كابلي سياه مقل ازرق هر       

ها به قدر نخود ساخته هفت حب با آب آهنتاب            را در آب گندنا حل كنند و ادوية ديگر كوفته بيخته بسرشند و حب             

 عوض تربد داخل است يا عرق گاوزبان يا عرق باديان يا گالب بخورند و در نسخة بياض علويخان پوست هليله و آمله   

و وزن هر يك از هليلجات ده درم و سكبينج سه درم و حرف سفيد عوض خردل است ايضاً افتيمون درونـج عقربـي                        

بيخ كبر فلفل گرد تخم گندنا صعتر عاقر قرحا مقل ازرق هر يك يك تولـه مـصطكي دارچينـي هـر يـك دو مثقـال            
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فيد هر يك دو توله كوفته بيخته در آب ككردنـدة سـبز چهـار               جواكهار سه درم پوست هليلة زرد هليلة سياه تربد س         

ها به قدر نخود سازند شربتي يك صبح و يك شام حب ديگر بـراي                 پاس كهرل كنند و همچنين در آب گندنا و حب         

رياح بواسير حاضرالنفع است و بهق و حكه را مفيد است پوست هليله زرد هليلة سياه پوست هليله هـر يـك دوازده                       

ملة منقي شش مثقال شيطرج دارفلفل هر يك پنج مثقال جوز بوا نمك اندر آني هر واحد يـك نـيم مثقـال                       مثقال آ 

تربد موصوف به روغن بادام چرب كرده صبر سقوطري هر يك سه مثقال كوفته بيخته به روغن بنفـشه بـادام چـرب     

ها به قدر نخود سازند شربتي دو         بنموده مانند شمع بسازند و در سايه خشك نمايند پس باز كوفته با آب سرشته ح               

سه مثقال وقت شب با آب گرم فرو برند سفوف هيل كه براي بواسير بادي و رياح بلغمي دافع دانة هيل چهارده جزو                       

سليخه دوازده جزو ساذج هندي ده جزو نارمشك هشت جزو دارفلفل شش جزو فلفل سياه چهار جـزو زنجبيـل دو                     

يخته دو درم بخورند سفوف ديگر جهت ريح بواسير و كبد و طحال و معده و امعـا                  جزو نبات چهل و دو جزو كوفته ب       

ها و صالبات و قولنج ريحي را مفيد است وج تركي زنجبيل شونيز كندر زرنباد زيره سياه مدبر هريك يـك                 و نفخ اين  

ر سه درم تربـد سـفيد    درم پودينه كشنيز سهاگه بريان نانخواه هر يك دو درم حرمل يك نيم درم مغز تخم بيد انجي                 

دوازده درم مقل ازرق شش درم تخم گندنا چهار درم مغز بادام تلخ دو توله كوفته بيخته به روغن بيد انجيـر چـرب                        

نموده نمك الهوري به قدر ذائقه آميخته شربتي از يك نيم ماشه تا سه و نيم ماشه ايـضاً كـه رفـع قـبض و نفـخ و                             

 نمايد وج تركي زربناد نانخواه اجمود پودينه پوست بيخ باديان زيرة سـياه و               بواسير كند و اخراج ريح به درجة كمال       

سفيد و برسهاگة بريان مقل زرد زنجبيل خردل زرالبيخ هر دو بريان هر يك هفت ماشه تربد سفيد برگ سنا هليلـة                      

ته سداب جوز سياه هر يك سه توله ريوند خطائي دو توله برگ سرو برگ گز برگ سنبهالو همه در سايه خشك ساخ                

بواي سوخته هر يك چهار و نيم ماشه حلتيت نه ماشه نمك نفطي و طبرزد هر واحد دو نيم درم پوست بـيخ بـرگ                         

نوبيخ سهجنه و نو هر دو ده توله شربتي از يك ماشه تا سه ماشه شياف در امر بواسير ريحي كه با وجع مفاصل بـود                          

ن دنبه يا گاو سرشته در پنبه گرفته متواتر در مقعد نهند دو روز              نافع است سورنجان نيم مثقال كوفته بيخته به روغ        

افتد و اگر مثل مقل و برگ قنب و مغز خستة شفتالو و آب گندنا اضافه كننـد بـسيار                      و شب و احتياج بروز سوم نمي      
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 نوشادر هـر  نافع شود طال جهت درد اعضا كه از باد بواسير به هم رسد مفيد زنجبيل يك مثقال فلفل دو مثقال قاقله        

يك سه مثقال حلبه پنج مثقال سورنجان يازده مثقال با موم پنج مثقال و روغن گردگان بست مثقال آميختـه طـال                      

كنند معجون مقل كه در بواسير ريحي معمول است پوست هليلة كابلي هليله آمله دانة سبيل باديان هر يك دو درم                     

 هر واحد هر ودحد يك درم مقل شـازده درم اول مقـل را در                نانخواه ساذج هندي مشك زنجبيل صعتر وج دار فلفل        

روغن زرد گرم صاف نمايند پس ادويه كوفته بيخته بدو چند عسل بسرشند خوراك دو مثقال و معجون بزورمعـروف                    

بعطائي و اطريفل كبير معجون كاسر رياح و معجون بادمهرج و به قول گيالني نافع اسـت از آن غافـل نباشـند بيـان             

اكيب مفيد باد بواسير از مطب اساتدة و كرام زرنباد يك ماشه سوده به هليلة مربي يك عدد سرشته بخورنـد        بعض تر 

بااليش شيرة خيارين شش ماشه در عرق مكوه عرق شاهتره هر يك چهار توله عرق كيوره سه توله بـرآورده شـربت                      

اهي مصطكي و گاهي عـود و گـاهي مقـل و    بزوري دو توله داخل كرده تودري سفيد چار ماشه پاشيده به نوشند و گ         

شود ديگر اطريفل صغير خورانيده شيرة باديان گلقند بدهند  گاهي گندنا هر كدام يك ماشه سوده همراه دوا داده مي

باز شيرة كاسني شش ماشه و زرنباد نيم ماشه سوده مقل يك ماشه سـوده افزاينـد ديگـر مقـل يـك ماشـه سـوده                           

ه بخورند بعد آن شيرة باديان شيرة خارخسك نبات و يا باديان پودينه هـر يـك چـار                   باطريفل صغير يك توله سرشت    

ماشه گل بنفشه نه ماشه جوشانيده صاف نموده گلقند دو توله افزوده به نوشند ديگر مصطكي مقل يك يـك ماشـه                      

ماشـه جوشـانيده    سوده باطريفل كشنيزي يك توله سرشته تناول نمايند بااليش مويز منقي ده دانه گاوزبـان چهـار                  

نبات يك توله داخل كرده تودري سفيد چهار ماشه پاشيده به نوشند ديگر هليله مربي يك عدد بخورند بعـده لعـاب            

ريشه خطمي شيرة باديان هر يك شش ماشه در عرق گاوزبان ده توله برآورده شربت بنفـشه اسـپغول تخـم ريحـان              

السوس پرسياوشـان     الثعلب اصل   ر و قبض دائم باشد باديان عنب      پاشيده به نوشند ديگر كه با درد تهيگاه به طرف جگ          

مويز منقي شاهتره گل بنفشه جوشانيده گلقند داخل كرده بدهند بعد نضج مغز خيارشنبر روغن گاو افـزود مـسهل                    

دهند و در مسهل دوم سناي مكي يك توله هليلجات هر يك شش ماشه باديان گـل سـرخ هـر واحـد چهـار ماشـه                           

ايارج شش ماشه چهارگهري شب باقي مانده نيز دهند بعـد دو مـسهل اگـر چيـك و درد در سـينه و                        افزوده و حب    
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گاهي در پشت بود مصطكي يك ماشه سوده باطريفل صغير يك توله سرشته بخورند بااليش عرق باديان هفت تولـه                    

فيد چهار ماشـه زنجبيـل يـك        نبات دو توله تودري چهار ماشه پاشيده به نوشند باز اگر اندكي درد باقي بود تربد س                

ماشه در مسهل سوم افزايند ديگر كه با درد مثانه بود فصد باسليق كنند و اطريفل دهند باز اطريفل كـشنيزي يـك                       

توله خورده مويز منقي ده دانه االيچي خرد كوفته سه ماشه جوشانيده نبات داخل كرده به نوشند براي تقويت معده                    

شه باديان چهار ماشه گلقند دو توله عوض االيچي و نبات كنند غذا پالو ديگر كـه بـا     و اعصاب باز پرسياوشان پنج ما     

درد كمر و شكم الزم باشد اطريفل صغير خورانيده مويز منقي ده دانه بـه عـرق شـاهتره ده تولـه گـالب چـار تولـه                      

 يك يك ماشه سـوده      جوشانيده نبات دو توله داخل كرده بدهند باز گلقند عوض نبات كنند بعده مصطكي سورنجان              

باطريفل صغير يك توله سرشته خورده بااليش عرق باديان به نوشند بعده فالسفه شش ماشه بخورند بعده مـصطكي           

مقل تخم گندنا هر يك نيم ماشه سوده باطريفل صغير سرشته تناول نمايند و گل خطمي سه ماشه مويز منقـي ده                      

جوشانيده نبات دو توله داخل كـرده بـه نوشـند بـاز خارخـسك      دانه تخم مرو چهار ماشه خيارين كوفته شش ماشه    

بجاي خيارين و گلقند بجاي اطريفل بعده مقل سوده باطريفل سرشته مويز منقي دو توله باديان چهـار ماشـه تخـم                      

كاسني شش ماشه به عرق باديان ده توله جوشانيده نبات دو توله باز اگر شكايت درد زانو كند سورنجان يـك ماشـه                       

 افزايند ديگر كه باگوله شكم و نفخ و درد باشد باديان چار ماشه مويز منقـي ده دانـه پرسياوشـان چـار ماشـه                          سوده

جوشانيده گلقند دو توله باز بسفايج چار ماشه گل خطمي سه ماشه افزايند غذا شله باز مقل ازرق يك ماشـه سـوده                       

 گل سرخ هر يك چار ماشه گل خطمي سه ماشه           الثعلب پرسياوشان   باطريفل صغير توله سرشته خورده بااليش عنب      

انجير زرد سه دانه جوشانيده نبات دو توله داخل كرده به نوشند باز بسفايج شش ماشه افزايند ديگر كه با درد كمر و 

قبض باشد اطريفل صغير خورده شيرة خيارين شش ماشه شيرة باديان چار ماشه نبات دو توله بـه نوشـند و اگـر بـا              

م باشد مقل سوده يك ماشه باطريفل صغير سرشته بخورند بااليش باديان مويز منقي جوشانيده گلقند                درد تمام شك  

ديگر كه باندكي نفخ و صالبت فم معده باشد مقل ماشه سوده باطريفل كشنيزي توله سرشـته بـا آب گـرم بخورنـد                        

ان دهند غذا پايچة بز جوان با نان ثريـد          ديگر كه با اسهال باشد سفوف يهودي و مقلياثا با شيرة نانخواه كرفش و بادي              
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كرده دهند و گاهي از شورباي آن حقنه كردن بسيار نافع بود ديگر حقيقت بريان چهار حبه بيخ كبر يـك ماشـه در                        

گلقند يك توله آميخته بليسانند و بدرقه به شيرة باديان و انيسون هفت ماشه در گالب و عـرق هيـل و پودينـه هـر                          

نويـسند كـه صـاعب      سه توله كنند كه در رياح بواسير مفيد بود اقوال اطبا جرجاني و ايالفي مي              يك هفت توله نبات     

هاي بادناك دور بايد بود و داروهـاي بادشـكن بكـار              اين علت را نيز همچون صاحب بواسير پرهيز بايد كرد و از ميوه            

ند بـود صـبر شـش درم تخـم سـپند            بايد داشت و اين حب بادباسور بشكند و در گرده و تهيگاه ومفاصـل را سـودم                

جاوشير مقل اشق غاريقون عصارة غافث هر يك پنج درم سكبينج ده درم شحم حنظل سه درم بـا آب گنـدنا حـب                        

النيل پنج درم زيـاده اسـت و وزن مقـل دو درهـم دور                 سازند شربت از دو درم تا دو مثقال با آب گرم در نسخة حب             

ن حب نيز باسور باطن و رياح گرده را نفاع بود زرنباد درونـج هليلـة سـياه         نسخة ديگر سكبينج نيز دو درم است و اي        

ها سازند شـربت      دار فلفل تخم گندنا مقل مساوي كوفته با آب مويز حب            هليله شيطرج هندي عاقرقرحا نوشادر فلفل     

ين و مجـذوم را     الحديد باد باسور و سردي گرده و شهوت طـ           از دو درم تا سه درم با آب گندنا دهند و اين حب خبث             

الحديد مدبر و هفـت روز در آب گنـدنا            سودمند بود و طعام بگوار دو رنگ روي نيكو گرداند و فربه كند بگيرند خبث              

تر كنند و هر روز آب گندنا تازه كنند پس خشك گردانند تخم سپندان سفيد يعني حـرف و تخـم جرجيـر و تخـم                          

لبه هر يك چهار جزو و مقل يك جزو و در آب گنـدنا بـه قـدر                  كرفس و تخم ترب گندنا و تخم گرز و تخم پياز و ح            

نخود حب كنند شربت بست و يك حب در هر هفته يكبار يا دو بار و اگر پوست بيخ كبر يك جزو صعتر فارسي نيم                         

جزوهر دو كوفته بيخته دو درم با آب گرم يا شورباي چرب دهند نافع بود و يان معوق تخمه و رياح بواسير و صـداع                         

الطيب قرنفل دارچيني حب بلسان فلفل سفيد دار فلفل           ر دو ظلمت بصر را سودمند بود و قوت باه زياده كند سنبل            با

آالس زنجبيل قرفه قاقله همه مساوي سائيده با عسل مصفي بسرشند شـربتي               الزريره سعد حب    اسارون سليخه قصب  

ت درم آب گندنا سي درم عسل و روغن كنجـد و            دو درم تا دو مثقال و اين حقنه باد باسور بشكند آب شبت تر شص              

روغن جته الخضرا هر يك نيم سكره فانيذ بست درم يا سي درم همه را جوشانيده حقنه كننـد و هرگـاه بـه زانـوي                          

صاحب بواسير ثيره بسيار سياه پديد آيد بعد بست روز بميرد مسيحي گويد كه اين حقنه نـافع ريـاح بواسـير اسـت                        
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گويـد كـه      گرم حقنه كنند انطـاكي مـي         روغن از آن برآرند و با آب گندناي مطبوخ آميخته نيم           تخم زردآلو را كوفته   

سازند و گاه به سوي دماغ بر آيـد و   شود كه به يكي از اين هر دو مضاف مي گاهي عقب باسور و ناسور ريح حادث مي 

ايد و عالجش آنچه مذكور شد مع اكثار        گاه فرود آيد و قلق و كرب و درد در پشت و معده پيدا كند و باه را ساقط نم                   

از شرب محالت ريح مثل تخم كرفس و انيسون و قردماناي مطبوخ به عسل و تمريخ باديان حاره حكيم شريف خان                     

نويسند كه از ادوية نافعه سكنجبين افتيموني و شربت دارچينـي و شـربت افـسنتين و                   در حاشية شرح اسبه آب مي     

الحديد بر اين همه فاضل است و حب مقل ملين و             ربت سنبل است و شربت خبث     شربت انيسون و شربت مشك و ش      

الحديد مدبر آن را نافع بود و حبي كه       قابض در اين به آب بهترين حبوب است و كذا اطريفل مقل ملين و حب خبث               

 بواسـير و    در آن هليلجات و مقل هر يك چهار درم است و در بحث بواسير در قول صاحب كامل گذشت نيز در رياح                     

تفتيح باسور عميا نفع بين كند و مجرب است و بدانند كه معاجين كاسر رياح همه در اين به آب نـافع اسـت و كـذا                      

نطوالت به ادوية كاسر رياح و كذلك تبخير به اين ادويه و اتفاق كرده اند بر آنكه هر دوا كه نطوالً نفع كند بخوراً نيز                         

اف عشقه مجرب است و روغن خراطين نافع بود و در عالج االمراض نوشـته كـه                 نافع بخور و بالعكس و گويند كه شي       

الحديد براي رياح بواسير تجربه درآمده و شخصي را قرحـه در آالت بـول ازروقـي بـود و ريـم بـسيار                          اين حب خبث  

معده را نيز نافع    آمد قرحه را به الكل زائل نموده هيچ اثري از آن باقي نمانده و قاروره صاف شد و برودت و ضعف                        مي

الحديـد    الحديد است كه در قول جرجاني مسطور شد ليكن وزن خبث            و مقوي باه است و نسخة آن همان حب خبث         

شازده جزو و حرف كه حب الرشاداست سي و دو جزو است و قاقله و در نسخة ديگر حب قلقـل چهـار جـزو عـوض                           

سايند كه چون بر روي آب بريزند تا يك ساعت بـر            الحديد را بعد خشك كردن چندان ب        مقل است و نوشته كه خبث     

آن بايستد و اگر در سحق او سابقه نكنند احتمال ضرر است حكيم عابـد سـرهندي در شـرح اسـبه آب نوشـته كـه                           

دوستي را درد گرده به سبب اين رياح شدت نمود و نزد من ضماد و دوا كه استعمال او كنند باقي نمانده بود و كرب        

رد و حواس او متشتت گشت پس شربت دينار به شيرة خيـارين نوشـانيدم و برگـرده ضـماد خـردل                      بر آن اشتداد ك   

زنجبيل سائيده در بول گوساله سرشته نمودم و غذا شورباي چوزة مرغ دادم و ريح به سوي كنج ران منحـل گرديـد                       



853 

 

آورده و اقـراص افـسنتين      پس شربات از سفوف نمك دادم و بحمداهللا تعالي نجات يافت و بر ديگري اين امر هجـوم                   

خورانيدم و بر سائر شكم او به همين اقراص ضماد كشانيدم و در چند روز مرض مقهور شد و به الكليه از آن خالص                        

باشـد سـاكن      شود و حكه را كه گاهي به ايـن وجـع مـي              يافت و گاهي شراب در آب كاسني حل كرده طال كرده مي           

ج و روغن نهاردين است و آنچه بارها به تجربه رسـيده و خطـا نكـرده ايـن                   هاي نافعه روغن كلكالن     كند و از روغن     مي

روغن مقل از تاليف قدما است مقل اشق سعد مرزنجوش حرمل حلبه حبته الخضرا مغز تخم بيد انجير هر واحـد ده                      

مثقال ميعة سائله اشق افتيمون بسفايج حب بلسان بادام مقشر خربق سفيد زرنب افلنجـه شـيطرج هـر يـك شـش                       

مثقال قرنفل جوز بوا زنجبيل خولنجان عود دارچيني جند بيدستر هر يك سه مثقال مرداسنگ كنـدر سيـساليوس                   

تخم گندنا شونيز حرف نانخواه قسط تلخ هر يك پنج مثقال اشنه تخم شبت برگ غاز فوفل هـر يـك چهـار مثقـال                         

يتون هر يـك شـش صـد و پنجـاه           عسل مصفي روغن گاو روغن ياسمين نفط سفيد قطران روغن بيد انجير روغن ز             

مثقال نيمكوفته در آب باران يكهزار مثقال بجوشانند تا آنكه آب فاني شود و روغن بماند و مقلياثا مجـرب و معمـول       

العالج گويد كه اول فصد باسليق و يا صافن كنند و جهت نضج مـادة سـودا و تحليـل ريـح ايـن             است مصنف اقتباس  

الـسوس مقـشر      ن پوست بيخ كاسني پوست بيخ كرفس اذخر پوست بيخ كبر اصـل            ماءاالصول دهند پوست بيخ باديا    

الطيب خارخسك ناگكير مصطكي هر يك نه ماشه اسارون انيسون افـسنتين حرمـل قنطوريـون دقيـق                    باديان سنبل 

ه صعتر هر يك هفت ماشه فوه درونج بسفايج تخم خرپزه هر يك يك نيم توله تخم قرطم سه توله انجير زرد و پانزد                      

عدد مويز منقي پنج توله برگ شاهتره بادرنجبويه افتيمون هر يك يك و نـيم تولـه در عـرق خارخـسك و مكـوه و                          

جوانسه و شاهتره هر يك سه پاو شب خيسانيده صبح بجوشانند كه به نيمة آيد ماليده صاف نموده هر روز نـه تولـه                        

 يا كم زياده تا حـصول نـضج دهنـد و غـذا وقـت دو پهـر                   با نه ماشه روغن بادام و يا بيد انجير مركب تا پانزده روز و             

نخوداب چوجة مرغ و و قت خام نان خشكار با شورباي مرغ و بعد حصول نـضج در قـاروره تنقيـة بـدن بـه مطبـوخ                            

بسفايج تربدي و افتيمون تربدي علويخان كنند و وقت شب حب الجورد و يا افتيمون خوراننـد و يـا در ماءاالصـول                       

ية مسهله مثل هليلة سياه سه توله برگ سنا يك نيم توله خيار شنبر هفـت تولـه شيرخـشت پـنج                      مذكور بعضي ادو  
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توله ترنجبين نه توله گلقند شربت دينار هر يك چهار توله روغن بادام هفت ماشه اضـافه كـرده دهنـد و بجـاي آب                         

در شورباي مرغ و صبح اين تيريد       عرق گاوزبان و مكوه و گالب برابر دهند و وقت دو پهر نخوداب وقت شام نان تريد                  

دهند مصطكي بيخ كبر الجورد مغسول هر واحد يك ماشه در هليلة مربي يك عـدد سرشـته ورق نقـره يـك عـدد                         

پيچيده با شيرة باديان و قرطم هر يك نه ماشه انيسون زيرة سفيد هر يك سـه ماشـه صـعتر هفـت ماشـه در عـرق               

بت بزوري چهار توله تودريين و يا حـرف نـه ماشـه و آب و غـذا بـه                    گوكهرد و هيل و گاوزبان هر يك هفت توله شر         

دستور و همين نمط چهار پنج مسهل داده جهت تعديل و تحليل رياح جوارش انجدان و بادمهرج با عرق دارچيني و                     

جبن يا هيل و يا نانخواه دهند و يا ديگر حبوب و سفوفات كه مذكور شد و اگر از اين تدبير صحت حاصل نشود ماءال                       

دهند و همه آنچه در نفخ معده و جگر و سپرز از سفوفات و حبوب و غيره مذكور شد در اينجـا هـم بـه عمـل آرنـد                              

نويسند كه از برگ ككرونده و مرچ سياه مساوي حب بسته خوردن و معجون مقـل كـه آن را گوگـل                        اطباي هند مي  

بريان در روغن زرد يك درم زيرة سياه سـه درم در            البواسير را نافع است و هليلة زمگي          پاك گويند تناول كردن ريح    

نه دام آب خيسانيده صباح بجوشانند و با دو نيم دام روغن كنجد بĤتش ماليم بجوشانند تا روغن بماند و اين سفوف                      

به جهت باد بواسير و درد معده ضعف آن كثيرالمنفعت است چرا تيه بيخ چتاور دارفلفل فلفل سياه هر يك دو ماشه                      

نازيرة سفيد نمك نفطي نمك كوكني نمك سياه نمك سانبهر نمك الهوري هر يك سه ماشه تربد موصـوف                   برگ س 

قرنفل كاله دار دارچيني دانة االيچي سفيدپوست هليلة زرد پوست هليلة كابلي پوست هليله آمله هليلة سياه سهاگه                  

ك هر يك پنج ماشه كوفته بيختـه سـفوف          بريان هر واحد يك ماشه اناردانه پانزده ماشه اجواين زنجبيل كشنيز خش           

سازند خوراك چهار ماشه در اين چورن براي باد بواسير و پيه و بادگوله و امراض بلغمي را مجرب نوشته انگوزه يـك                       

درم به آبه رنگ دو نمك و نمك سنگ سه زيره چهار سونه پنج مرچ سياه شش پيل هفت گوته هشت زردچوب نـه                        

ازده درم همه را سائيده در قوام قند مذكور انداختـه خـوب بياميزنـد و فـرود آورده در                    چترك ده اجود يازده قند دو     

سايه خشك كنند و در آوند آب نارسيده بدارند و هر روز سه درم با آب بخورند پرهيز از كنجد و بادنجـان و ؟؟؟ و از                  

خته نيمدام بخور نـافع بواسـير بـادي    آنچه تيز باشد و اگر مغز تخم بكاين باديان مساوي سائيده شكر سفيد برابر آمي   
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  .است و نوشيدن طبيخ حلبه نيز نافع رياح بواسير است

  

  قشر البواسير

بدانكه گاهي مرض سمي به قشر البواسير عارض شود و آن جسم غـشائي غلـيظ مائـل بـه صـالبت ماشـهبه صـفاق                          

 آن است و گاهي از معاي مـستقيم تـا           امعاست و آن ممتد به رودة مستقيم و ملتصق بدان باشد گويا كه طبقه اثالثه              

قولون تجاوز كند و در اغلب طول او بقدر يك وجب و گاهي زياده از اين بود و اين غشا مملو از ريح باشد و صـاحب                           

 پر است و ليكن ريح داخل طبقه بود و اين مريض غير ريح البواسير است كه مذكور                   او گمان كند كه معاي او از ريح       

 آن قشر البواسير است گاهي از باال متقلع گردد به سبب سختي اسهاالت و از مقعد معلق نـازل                    شد پس اين غشا كه    

شود و از ان مريض بترسد و طبيب غير مجرب آن را روده گمان كند و پندارد كه روده مريض ساقط شـده و چنـان                          

 اين بسيار سهل اسـت بهـر        نبود و آن از خط خالي نباشد و عالجش قطع آن است و جدا كردن قشر از مقعد و قطع                   

آنكه قشر از باالي روده مستقيم زائل شده و از سطح او مفارقت كرده و به حوالي مقعد اندك متعلق باشد و بعد قطع                

  .ادويه و مراهم مسكن وجع و ملحم قروح استعمال كنند و حسب عوارض به انواع عالج معالجه نمايند

  

  نواصير

 كناره مقعد حادث شود و مـتعفن گـردد و گرداگـرد او روده مـستقيم و گوشـت                    و آن قروح خبيثه غائره است كه بر       

فاسد شود و مدام زرداب از آن جاري باشد و عالج آن مشكل بود و اسبه آب آن به قول خجندي قريب از اسـبه آب                          

نند حتي كـه  بواسير است و حدوث او در اكثر از خراجي بود كه در حوالي مقعد بر آيد و در شكاف دادن آن تأخير ك     

الـرئيس    گوشت گرداگرد او فاسد گردد و نزد جرجاني و ايالقي اسبه آب نواصير و بواسير هر دو يكسان است و شـيخ                     

نويسد كه نواصير گاهي از خراجات مقعد و جراحات آن پيدا شود و گاهي از بواسير متاكله متولد گردد و نواصـير                        مي
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تر بود و آنچـه   تر است دوم نافذ بسوي آن و اين ردي  ستقيم و اين سالم   دو نوع بود يكي غير نافذ بسوي داخل روده م         

قريب از تجويف مقعد باشد اسلم و در آن خطر اندك بود بهر آنكه اگر قطع كنند تمامي عضله مقعـد را آفـت نرسـد                 

ضلة حابسه بلكه بعضي آن را و از باقي فعل حبس براز كند و اما بعيد را چون قطع كنند و عالجش همين است كه ع             

تمام يا بيشتر قطع گردد و همه فعل حبس زائل شود و به خروج براز بالاراده مؤدي گردد و نواصير گاهي متـصل بـا                         

ورده و شرائين و عصب باشد و در آان خطر و گاهي در استخوان اثر كند و فرق ميان نافذ و غير نافذ چنان كنند كه                          

اخل كنند و انگشت اندر مقعد در آرند و از انگشت منتهاني موقع ميل              ميل در ناصور داخل كنند كه ميل در ناصور د         

تجسس نمايند اگر سر ميل به انگشت مالقي گرد و نافذ باشد واالغير و ايضاً بر نافذ خروج ريـح و بـراز از آن داللـت                           

روج ريـح هـم از آن       كند و آنجا كه مجري به غايت تنگ باشد و او خال ميل ممكن نبود و براز نيراز آن بر نيايد و خ                      

طرف محسوس نگردد بفرمائيد كه مريض معقد را زا پنبه يا پارچه يا دست خود بنـد نمايـد و حـبس دم كـرده بـه                           

اسفل زور نمايد چنانچه براي اخراج براز ميكنند و انگشت بر دهن قرحه دارد و پس اگر بر آمدن بـريح از قرحـه بـه                          

نافذ را گاهي يك دهن باشد و گاهي بسيار و مؤلـف بعـضي كـسان را                 انگشت محسوس شود قرحه نافذ بود واالفال و         

آمد و از اين معلوم شد كه نواصير تنهـا            ديده كه نواصير در طرف قدام مقعد ايشان بود و همواره از آن بول بيرون مي               

افـذ باشـد   باشد بلكه گاهي نافذ بسوي آالت بول هم ميباشد عالج اگـر نواصـير غيـر ن                  نافذ بطرف معاي مستقيم نمي    

مريض را بر پشت بخوابانند و زير سرين او تكيه نهند و اوال قرحه را بيفشرند تا آنچه در آن باشـد بيـرون آيـد پـس                            

شياف غرب را سوده دو سه قطره بچكانند صبح و شام و تا آنكه دوا خشك شود بيمار بر همان يهئـت بمانـد و آنجـا                           

تـر نماينـد و در سـفوف ادويـه شـياف مـذكور                 به آب ممنع محلـول     كه در آوردن فيتله در قرحه ممكن بود فتيله را         

ي اسـت     غلطانيده در ناصور نهند و اگر نواصير نافذ بود دست از معالجه آن كوتاه دارند زيرا كه عالجش يا به دستكار                    

 را از   يا به وضع ادويه حاده تا گوشت فاسد زائل شود و اين هر دو خالي از خطر نيـست و گوينـد كـه آنچـه نواصـير                           

زيادتي باز دارد استخوان سينه گربه است كه چون آن را در آب نقـوع هليلـه و بليلـه و آبلـه سـائيده طـال كننـد و                              

استخوان پنجة اشير سوده طال كردن يا زردچوب مرداسنگ هر يك سه جزو روغن گل دو جزو سوم زرد يـك جـزو                       
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انـد و بـه قـول         ستعمال نمودن نواصير را نافع نوشته     سوم زرد يك جزو در آب بپزند و هرگاه آب بسوزند مثل مرهم ا             

گيالني اگر برگ نيب بسايند و با آهك آب ناديده كه نصف وزن آن يا كمتر از آن باشد بياميزند و به آب برگ نـازك       

درخت مذكور و اگر به هم نرسد در آب لت كرده در نواصير پر كنند نفع بين نمايد و در اين به آب نظير خود نـدارد                     

 خصوصاً اگر قرحه با خون امعا نرسيده باشد و مرهم رسل را نيز در اين مرض تا شيرات قوي است و بعضي خوردن                        و

اند و طالي مغز نارجيل دريـائي در لعـاب            نيم ماشه نيز سفيد گفته     سفوف پوست بيخ كبرسه ماشه صعتر فارسي يك       

وبه دم االخوين شب يماني سرمه سـائيده اگـر          دهن مثل صندل سوده نيز مجرب نوشته و اگر مرداسنگ گلنار زردچ           

سرخ باشد بهتر شاخ گوزن سوخته موم سفيد هر يك يك توله روغـن زيـت چهـار تولـه بـه دسـتور مـرهم سـاخته                    

استعمال نمايند جهت نواصير و اندمال جراحات قديمه نافع بود و اين مرهم نيز براي بهگند مفيـد نوشـته خاكـستر                      

راحت موم هر واحد يكدرم بقدري روغن گاو صد بار شسته آميزنـد و ايـضاً سـرمه                  چرم كميخت كات سفيد سنگ ج     

سيندوز هر واحد دو درم سيماب شنگرف موم هر يك يكدرم نيله تهوتة بريان سه ماشه روغـن كنجـد چـار دام اول                        

 نواصـير در    اجزاي ديگر سائيد بعده سيماب انداخته بسايند پس موم در روغن گداخته آميزند و بخور و حسب نـافع                  

آتشك خواهد آمد و استعمال معجون عشبه نيز در اين به آب سودمند است و ديگر ادويه كه در غرب گذشـت و در                        

شقاق مقعد و ناصور مطلق ذكر يابد بكار برند و تبخير باستخوان مسلم انسان در تخفيف نواصـير مجـرب جـالينوس                      

از بلوغ آن بگيرند و خشك نموده بـوزن آن بـرگ عليـق              گويد كه چون براز طفل قبل         است اقوال حذاق سويدي مي    

خشك باريك سوده اضافه نمايند در ابراي نواصير بالخاصيت نافع و مجرب صحيح مـن اسـت و ضـماد صـبر و كـذا                         

محروث با نصف وزن آن خاكستر چون انگور برزده بيضه سرشته و كذا بادام تلخ و كذا پودينه نهـري مخلـوط بمثـل                  

سرشته و كذاميعه سامله و كذاشراب كهنه و عسل و صبر آميخته و كذا سندروس و صبر و صـمغ                    آن قلقند به عسل     

زيتون به آب برگ زردآلو سرشته و كذا رصاص محرق به روغن گل آميخته و كذا سوده بزرده بيضه مـرغ آميختـه و                        

بخور سندروس و كذا تخم كنـد       كذا بيخ فاشرا كوفته طبخ نموده تا مثل مرهم گردد و كذار پوند و مثل ارو انزوت و                   

تاودز ور خاكستر چوب زيتون و جلوس در آب مطبوخ پوست انار ترش و جو مقشر بريان و برنج بريان هر واحد نافع                       
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نويسد كه غور نواصير گاهي غير نافذ بسوي امعا باشد و چون عالجش به ادويه مجففه                  ناصور مقعد است مجوسي مي    

فرمايد كه اگـر از نواصـير    ر نافذ بسوي روده بود و د ر آن عالج سود ندارد شيخ مي             كنند صحت يابد و گاهي بعيدالفو     

غير نافذ اذيت بسيالن بسيار و بد بوي مفرط نباشد تبرك عالج او خون نيست و اگر ايذا دهد بر آن شـياف غـرب و                          

بهتر واال دواي حـاد اسـتعمال       امثال آن از ادويه نواصير تجربه كنند پس اگر اصالح آن نمايد يا فساد آن كم گردد و                   

نمايند تا لحم هيت زائل شود و گوشت صحيح ظاهر گردد و تدارك الم به نهادن روغن زرد و روغن گل بـر آن بايـد                          

كرد بعد از آن اندمال جراحت به ادويه و مراهم و خصوصاً مرهم مدمله رسل نمايند كه آن صحت بخشد و اگر ناصور                       

ع به حرق نمايد نبايد كرد ليكن به آهستگي در مدتي و از آنچه آن را منـدمل گردانـد                    نيز باشد معالجه بعد آنچه قط     

ست و در خرم رعايتي كه در بواسير مذكور شد بايـد كـرد و از خـرم جيـد او                       مرهم اسود است و اما عالج نافذ خرم ا        

مـودي بوجـع شـديد گـردد و         نيست كه به موي تافته باريك يا به ابريشم تافته محكم بندند وترك نمايند و هرگـاه                  

خون عروض تشنج و ديگر اعراض رويه باشد رشته از آن جدا كنند و عالج به مسكنات نمايند بعد از آن اعاده بستن                       

آن كنند ايالقي و جرجاني گويند كه عالج ناصور غير نافذ به ادويه حاده محفضه مثل قرص فلدفيون و شياف غـرب                      

تـر كننـد و درد و          صديد او خارج گردد و پاره پنبه كهنه بر سر ميل باريك پيچيـده              نمايند و اول ناصور را بفشارند تا      

اگر دانيده به قعر ناصور نهند و ميل را بكشند چنان كه پنبه در انجا بماند و يا فتيله ساخته به دسـتور نهنـد و يـك                            

و دوا را در ماءالعسل گداخته بچكانند       طرف او بيرون بماند تا اخراج او سهل باشد و اگر ميل يا فتيله در آن فرو نرود                   

و يا دوا خشك در آن ذرور نمايند و به سر ميل باريك فرو برند و چون قرحه از چـرك و ريـم پـاك شـود و خـشك                              

گردد به مرهم سفيداب و شياف ابار به سفيدي بيضه مرغ سوده عالج كنند دور آب قابض كه اندر آن بـرگ مـورد و                         

ط و مانند آن جوشانيده باشند مريض را بنشانند تا گوشت برويد و درست شـود و اگـر                   سعد و پوست انار و جفت بلو      

 يعني   ناصور نافذ باشد و نزديك به مقعد بود به هيچ چيز به نشود مگر به قطع و بريدن او باال آهني بود كه به شكل                          

وين و كنـدر و زعفـران و انـزروت    داس باشد بعد از آن به ادويه روياننده گوشت عالج كنند مثالً صـبر و مـردم االخـ               

مساوي نرم سائيده بر جراحت بپاشند و اين دوا را اكسيرين گويند و اگر در اين زنگار و سـرمه و گلنـار و زاج سـفيد          
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تر گردد و اگر ناصور از لب مقعد دور باشد آن را قطع نكنند بهر آنكه در آن خوف انقطاع عـضله مقعـد و                    افزايند قوي 

ج براز بال اراده باشد ليكن آن را بخراشند تا همچون جراحت تازه گردد و پس اگر حاجت بود به                    استرخاي آن و خرو   

دوختن و به مراهم و شيافات روياننده گوشت عالج كننده محمدبن الياس گويد كه عالج نافذ خرم و قطـع  موضـع                       

ه نافع نواصير است گـوگرد يـك درم         دواي حاد بر آن است تا لحم فاسد فاني گردد و يا اين مرهم استعمال نمايند ك                

كنند يك درم سلخ الحيه دو درم زفت ده درم روغـن جـوز ده درم زفـت را در                      حجر قيسور كه بدان نقره را حك مي       

االخـوين سـرمه     روغن گداخته باقي ادويه سوده بياميرند و عالج غيرنافذ به فشردن و گذاشتن اين مرهم نماينـد دم                 

ار درم صبر كندر انزروت هر واحد سه درم زنگار نيم دانگ كوفته و به حرير بيخته بـه                   شب يماني گلنار هر واحد چه     

ست بلكه سزاوار اين  روغن بنفشه سرشته با پنبه استعمال كنند و حق آن است كه قول در معالجه اين مرض فضول ا

 انـدك    ر قليل الوسخ بوده   است كه ترك معالجه كنند و تحمل اذيت آن مدت العمر نمايند سعيد گويد كه اگر نواصي                

العاقبت نيست و عالجش به اصالح غذا و امتناع از اغذيه رويـه و اسـتعمال مـراهم ملحمـه                     بوي بد داشته اشد مكروه    

مثل مرهم مرتك و مرهم زفت نمايند و مريض را به آبهاي قابضه بنشانند و اما شفاي تام را بسوي آن سبيل نيـست                        

ج از ناصور بسيار بدبو لذاع حاد باشد آن روي عفني بود پس بايد كه طبيب بـه عـالج                    اال به عالج آهن و اگر رنج خار       

كه منجل بشكافند اگر بعيد از مقعد نباشد و اگر بعيد بود از آن               آن اهتمام نمايد يا به ادويه حاد بوده حديد به نحوي          

ج حديد گردد و اگر قريب باشد اقـدام         تعرض نكنند بهر آنكه خروجي براز به غير اراده به سبب انقطاع عضله تابع عال              

بر عالج آن نمايند و بعد از قطع بدو آيا آهن آن موضع را به دواي خشك و پنبه پر كنند بعده به مـسكه روغـن زرد                            

عالج كنند و بعد نقا به مراهم ملحمه تدارك نمايند ابومنصور گويد كه بق مقشر و صمغ زيتـون سـائيده بـه سـركه                         

ران داخل كرده بر فتيله طال كنند و در ناصور نهند و يا فتيله از اندك جاوشير و روغن نارجيـل                     آميخته و اندكي زعف   

ساخته نهند و سيالن مرهم مرتب از آرد باقال و حلبه و آب و روغن نارجيل گذارند و به كهربا و صبر صبح و شام پـر                      

تعمال كنند و اما بر اتام حاصل نـشود مگـر           نمايند كه به قوت تخفيف آن نمايد و يا دواي مسطور در به آب غرب اس               

به عالج حديد رازي گفته كه عالج ناصور غير نافذ اين است كه پارچه درشت بر ميل پيچيده در آن داخـل كننـد و                         
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بخارند تا خون بر آيد و يك روز گذاشته باز اعاده اين تدبير كنند تا سه مرتبه هر قدر كـه كهنـه باشـد حاجـت بـه                              

دبير بيشتر بود بعد از آن صبر و قشور كنار مرو انزروت و يرساو آرد كرسنه و پوست پنج جاوشـير و                      استقصا در اين ت   

دم االخوين سوده پر نمايند كه التحام كنند انطاكي گويد كه نواصير قروح غائر است كـه ممتلـي ميـشود و منفجـر                        

 ازاله مـواد فاسـد بعـد از آن بـشياف            ميگردد و مثل غرب و عالجش تنقيه ماده است اوال استعمال دواي مجفف بعد             

غرب پر كنند و نافذ را قطع كنند و بر آن ادويه اكاله نهند تا مستوي گردد و پس ادمـال آن نماينـد و در آن خطـر                             

  .است و تكثير تضميد به صبر  بادام تلخ و انزروت و ريوند و كذا مورد  و گلنار كنند

  

  ورم مقعد

ا خون صفراوي و گاهي بارد باشد و ورم مقعد ابتدا كمتر افتد به سبب تلرر جـرم                  و آن اكثر حار بود از خون مصرف ي        

مقعد و كثافت آن بهر آنكه عصباني صلب است و در اكثر عقب شقاق يا قروح يا حكه يا انسداد دهن بواسير يا عقـب                         

اد بسوي مقعـد از شـدت     معالجات بواسير و نواصير به قطع و استعمال ادوية حاده يا ضربه و سقطه به سبب توجه مو                 

درد عارض شود بالجمله اگر ورم با تپ گرم و درد شديد و سوزش و تقطير بول و سكون وجع به وضـع اشـياي بـارد                

بالفعل باشد ورم حار بود و اگر با زحات و ورم و فقدان آثار حـرارت و تـسكين درد بچيـزي گـرم بالفعـل باشـد ورم                             

ود ورم صلب باشد پس اگر اين اورام جمـع شـود و خـراج گـردد و بـر آن                     بلغمي بود و اگر با صالبت و فقدان حس ب         

خوف بودن نواصير بود فلهذا بقراط امر بشگاف آن قبل از آن نضج نموده عالج در ورم حار فصد باسليق كنند و اگـر                        

و جهـت   از قصد مانعي باشد بر قطن حجامت نمايند يا زلو بچسبانند و بعد از نضج بـه مـسهل صـفرا تنقيـه سـازند                          

تعديل مزاج شيرة بزور بارد و با تخم ريحان و اسپغول و شربت عناب يا نيلوفر يا بنفشه و يا نقوع عناب و آلو بخارا با                          

نبات به نوشند و قي به غايت مفيد بود و تقليل غذا بايد كرد و اغذية مبرده بخورند و از اغذيه حاره اجتناب نمايند و                         

يداب نهند و يا پنبه را به روغن گل و آب كشنيز سبز و زردي بيضة آلوده نهند يـا                    در ابتدا جهت روع ماده مرهم سف      
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سفيدي بيضة مرغ و روغن گل در ظرف ارزير يا اسرب خوب حل كرده بر مقعد ضماد كنند و آنجا كه درد شديد بود      

وجع انـدك آب گـشنيز     و قدري افيون بيفزايند و بعد بر روغن گل و موم يا زردي بيضه لطوخ نمايند و هنگام شدت                    

تر زياده كنند يا مرهم خل و محلول در روغن گل نهند و چون ورم مـزمن گـردد و مـرهم داخليـون بگذارنـد و بـه                             

الملك و به آبونه و گل بنفشه نطول كنند و چون عالمـات ريـم كـردن                  منضجات ملينه مثل خطي و خبازي و اكليل       

ا ناصور نگردد و در ورم بلغمي قي كنانند و مسهل بلغـم دهنـد و                ماده دريافت خود قبل از نضج كامل بايد شگافت ت         

اگر حاجت بود به فصد اندك خون بگيرند و مرهم محلل استعمال نمايند و مرهم از بـرگ كرنـب پختـه و پيـه گـاو                           

ساخته به عمل آرند و زردي بيضه و روغن گل و مقل طال كنند و هنگام ظهور آثار نـضج بـشگافند و در ورم صـلب                           

 تليين و تحليل او پيه بط و مرغ و زردة بيضه و روغن گل و زفت و سفيداب و مرداسنگ و اندك زعفران مثـل                          جهت

مرهم ساخته طال نمايند و بعده مقل بيفزايند و در طبيخ ادويه محلله نـشانند و مـرهم داخليـون و مـرهم رسـل در               

يع انواع مدام نرم دارند تا ثفل محل را نرنجاند    روغن گل و زردي بيضه مرغ آميخته استعمال نمايند و طبع را در جم             

نمايد كه باميدن روغن تخم زردآلو تلخ در تحليل ورم            و ماده هم بدين تدبير كم گردد اقوال مهره سويدي تسويد مي           

مقعد مجرب صحيح من است و براي تسكين ورم حار ضماد عصاره خرفه و كـذا طحلـب سـائيده و كفـا گـل سـرخ                           

و كذا گل بنفشه تنها يا به ادوية مناسة و كذا برگ بنفشة سبز نافع و ضـماد صـبر تنهـا و بـه                         خشك مطبوخ به آب     

عسل و شراب و طالي روغن اقحوان و ضماد و اذي و كذا پياز بريان به روغن زرد يا پيه سوده و كذا رصاص محكوك 

و كذا عدس مطبوخ و به بريان و        به شراب و كذا روغن حلبه و كذا شحم بط و دماغ آن و كذا بيخ خطي شراب پخته                    

الملـك و زرده     الملك و پوست انار پخته و كذا بـه آبونـه و كـذا اكليـل                روغن گل و كذا عدس مقشر به عسل و اكليل         

بيضه يا بميفنتج پخته وكذا الدن در روغن گل حل كرده و كذا سكنجبين و كذا گل سرخ مطبـوخ بـه شـراب يـك                          

زرد و كذا سفيداب ارزير و مرداسنج مساوي به روغن گل آميخته و كذا توتيـا و                 ساله و كذا گندناي مطبوخ به روغن        

كذا روغن بيد انجير و جلوس در طبخ خيري اصفر و كذا در طبيخ خطي و كـذا در طبـيخ شـكايا و كـذا در طبـيخ                             

ح آن و آالس و كذا طبيخ اذخر و نقـا  خبازي و كذا در طبيخ ملو خيار خرب و ضماد خطمي و كذا حضض و كذا حب              
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همول بيخ شكاما و كذا اخوالن و دزور پوست حنظل سوخته هر واحد نافع ورم مقعد است و ضـماد زعفـران و مـوم                         

مساوي و كذا زفت رطب به موم مساوي و يا به روغن گل و كذا زوفاي خشك نافع درم صلب مقعـد اسـت و ضـماد                           

 استعمال فـصد در ابتـداي ايـن اورام چـه ايـن              مصمطكي ورم بارد را مفيد بود بوعلي سينا مينويسد كه واجب است           

گاهي تنها تسكين مرجع كند و مرهم سفيداج بر آن استعمال كنند و با سفيدي بيضه و روغن گل در هاون رصـاص                       

يا آنكه بسايند تا سياه گردد نمايند و يا بگيرند مرداسنگ پنج درم نـشاسته هـشت درم سـفيداب دو درم مـوم سـه                          

يه پيه بط يك اوقيه روغن كنجد مقدار كفايت و با اين قدري مثلث و شراب آميزند و پيـه بـط                      اوقيه روغن زرد و اوق    

سخت سودمند ست و همچنين ضماد نان در آب پخته بزوري بيضه و روغن گل آميخته يا نـان پـاكيزه يـك رطـل                         

ضـماد زردي بيـضه     زعفران يك اوقيه افيون يك اوقيه در هميخته سرشته و ضماد كاكنج خيلي نيكو است و كذلك                  

بريان در شراب قابض سوده به موم و روغن گل آميخته و چون درم از ابتدا تجاوز كندو از قطع بواسير نباشـد بـر آن       

مرهم داخليون به روغن گل حل كرده و يا اندك مرهم باسليقون با زردي بيضة نيمبرشت استعمال كنند و ايضا پياز                     

و يا مرهم سفيداب با شق و اگر درد شدت كنـد بـرگ بـيخ رطـب افـشرده و                     و گندنا هر دو جوش داده مع به آبونه          

اندكي آب او گرفته به آب آميزند و در آن نان تر كرده و زردي بيضه مقعود كمتر از بريان بسيار و روغن گل افـزوده                          

 خطمي و   مرهم سازند و ايضاً گاهي تكميد معتدل و جلوس در آبي كه مسكنات وجع مثل بزركتان و خطمي و تخم                   

ملوخيا جوشانيده لعاب گندم ممروس در آن ريخته باشند نافع بود و بايد كه به سوي مبحث زحير رجوع نمايند كه                     

در آن عالج جيد اين باب است گيالني گويد كه در اينجا قاعده وجوب شگاف قبـل نـضج و تقـيح اگـر چـه واجـب                            

االنضاج واقع شود باك نيست و به اين         دك به ادويه قوي   الرعايه است اال اگر نضاج و تقيح به حسب واجب در مدت ان            

طريق اكثر اين مرض را عالج كرديم و يكي را هم ضرري نكرده و گل خطمي و برگ آن را خاصيت نيك است از آن                         

مرهم ساخته بر مقعد لطوخ سازند پس اگر استعمال او در ابتدا بود بتعذيب ماده و دفع لذع آن را نفع بخشد و اكثـر                         

ن درم زائل شود و خصوصاً چون در گالب بپزند و اگر بعد ابتدا باشد گاه زائل كند و گاهي نضج دهد كه عقـب او                          بدا

غائله نباشد بلكه ريم را خارج كرده بسرعت مندمل سازد والسيما چون به مرهم اشق آميزند و اين از خواص است و                      
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 موضع طال نمايند و هرگاه ورم با جراحت اندرون مقعد جدوار را در اين باب منفعت تام است چون در گالب سوده بر       

به غايت دردناك پيدا شود و اسهال خون آورد اين دوا مجرب است گل بنفشه به آبونه اكليل الملك حلبه تخم كتان                      

برگ خطمي هر يك دو توله گل خطمي گل سرخ هر واحد يك توله كوفته بجوشانند كه چون خمير شـود هـر روز                        

رم به بندند و اين ضماد نيز به غايت نافع ست به آبونه اكليل الملك تخم خطمـي بنفـشه حلبـه تخـم                        سه بار گرم گ   

كتان افيون مقل اشوق روغن گل هر واحد يك مثقال زرده تخم مرغ يك عدد ادويه را بكوبند و بجوشـانند تـا مثـل                         

م مرغ اضـافه كـرده بـه عمـل آرنـد            خمير شود و مقل و اشق و ايفيون در آب حل كرده بياميزند و روغن و زرده تخ                 

الثعلـب و     صاحب كامل گويد كه چون مقعد را ورم حار بغير بواسير عارض ميشود بايد كه برگ خطمي و برگ عنـب                    

بنفشه خشك و عدس مقشر به آب بجوشانند تا پخته شود و بر آن روغن گل يا روغن بنفشه و زرده بيضه و سـفيده                         

موضع ضماد كنهند و اين دوا نيز ورم حاد مقعد را نافع سفيدآب از ريز پـنج ورم                  آن انداخته در آن خوب بماند و بر         

كند ريك نيم درم اقليمياي نقره دو درم سائيده به موم كه در روغن گلو آب كاسني و آب خيار اگـر حاضـر باشـد و                           

يالقـي مينويـسند    آب حي العالم و خبازي گذاخته باشند آميخته در هاون حل كرده اسـتعمال نماينـد جرجـاني و ا                   

هرگاه كه بر مقعد آماس گرم پديد آيد اول رگ باسليق بايد زد و ضماد سفيدي بيضه و غير آن همĤن اسـت كـه در                          

قول بوعلي سينا مسطور شد و گفته كه اگر بعد تسكين حرارت برگ چقندر بگو بند و با روغن گاو آميخته بپزند و با                       

 كند و در نسخة ايالقي حلبه عوض زردچوبه است ابن اليـاس گويـد كـه                 زردچوبه ضماد كنند در خراج مقعد را زائل       

عالج ورم حار فصد و اخراج قون كسب قوت واجب است و هر صـباح جـالب از عنـاب ده عـدد بـه نوشـانند و غـذا                              

ماءالشعير با مزورة ماش و شيره بادام دهند و تضميد موضع از بنفشة خشك و باقي همĤن است كه در قـول صـاحب      

 گذشت مگر در ينجا خبازي عوض عدس و بيضة مرغ است و يا بگيرند سفيدي بيضه و روغن گل و بر آن يك                        كامل

طسوج افيون انداخته در هاون ارزيز يا اسرب حل كرده استعمال نمايند و يا اين مرهم سـفيداب نهنـد و نـسخه آن                        

ت مصنف ترويح گويد كـه در ورم حـار          العالم مطروح س   همĤن است كه در قول مذكور مسطور شد اال آب خيار و حي            

فصد كنند و اشربه مثل شربت عناب يا شربت آرد و تمرهندي به نوشانند و نسخه ضماد و مرهم همĤن است كـه در                        
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قول ابن الياس مذكور شد و اگر درد شديد باشد ضماد آب برگ پنخ به نحوي كه در قول بوعلي سينا گذشت و كـذا                       

له بايد كه مبادرت بانضاج ورم كنند اگر در تقيح شروع كنـد تـا بـسرعت بـشكافد و اال     آبزن استعمال نمايند و بالجم 

مشكاف دهند و مهلت روا ندارند كه ماده غائر شود و ناصور كرد و چنانچه بقراط امر كرده كه اورام مقعـد را قبـل از                          

 مـرهم داخليـون زرده بيـضه و    تقيح بشكافند و به خالف سائر اورام و آنچه بر سرعت نضج اعانت كند ايـن اسـت در                  

روغن گل افزايند و قيروطيات متخذ از مغز ساق بقر يا موم به آب چقندر بكار برند و تدبير ورم صلب همĤن است كه                 

در ذيل عالج گذشت انطاكي گويد كه روغن زردة بيضه و مغز شتر و الدن و زعفران را در اينجا فائده عظيم اسـت و                         

سائر اجزاي آن و گل سرخ مطبوخ بـه شـراب را در حـار نفـع جليـل اسـت و دربـارد          برگ بيخ سوده و خشخاش به       

خاكستر پوست حنظل ذرداً و صبر و عسل و پيه ماكيان طالء و پياز و گندناي بريان روغن زرد به دسـتور و حلبـه و                          

پوست خشخاش و حلبـه     به آبونه نطوالً و كذا انواع خبازي خصوصاً خطمي نافع بود و از مجربات اين است كه بيخ و                    

بجوشانند و به آب آن نطول و بجرم آن تنها در حار و با عسل در بارد ضماد كنند ابن هبةاهللا گويد كـه معالجـة ورم                           

الثعلـب و بنفـشه خـشك و گـل           الملـك و بـرگ عنـب       حار به فصد و شرب مبردات نمايند و به عدس مقشر و اكليل            

العالم آميخته بر مقعد ضماد كنند و به آب رياحين بـشويند و               حي خطمي آب پخته روغن بنفشه و زرده بيضه و آب         

تقليل غذا نمايند و اگر ورم صلب باشد عالجش به شحوم سازند و به آب رياحين بشويند ابو منصور گويد كه اگر ورم 

الثعلـب  الملك سائيده به آب عنب       حار باشد فصد و قي استعمال كنند و به اين دوا عدس مقشر خطمي سفيد اكليل               

و زرده بيضه و روغن گل سرشته طال نمايند و اگر با ورم استرخا بود عدس گل سرخ بپزند تا نضج يا باريس سـائيده                         

الثعلب و روغن گل آميخته ضماد كنند يا مازو سبز را در آب بجوشانند تا پخته شود بعده سائيده انـدكي                  به آب عنب  

شود و استعمال نمايند و اين دوا تسكين وجع با ورم نمايد اكليـل             روغن گل و آس و خالف آميخته حل كنند تا نرم            

الملك با بونه باقي تركيب و اجزا همĤن است كه در بحث بواسير در قول ابوسهل گذشت مگر در اينجا وزن افيـون و                        

تخم كتان و حلبه و خطمي هر يك دو درم است و اگر معذلك طبيعت قبض باشد بحـب مقـل لـزوم نماينـد و اگـر                            

الحديد دهند و در آب قمقم كه مازو و آس و گلنار و پوست انـار و جفـت                    عتدل باشد اطريفل كبير معمول به خبث      م
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بلوط و گل سرخ و عدس و ارز و جوزالسرو برگ آن و ثمر طرفا جوشانيده صاف نموده نبيذ مويز بر آن ريخته باشند                        

قيا و سفيداب و كندر و مر مساوي سوده بـر آن پاشـند و               اندر آن نشانند و چون خارج شوند اين دوا جوز و مازو و اقا             

به آب گرم استنجا نكنند بلكه به آب سرد و اگر با برودت بود اين دوا نافع بود كه مقعد را به شراب قوي تر نمايند و                           

بر آن ودع سوخته و قشور كندر و اقليميا و مرداسنگ مساوي مغالة خبث ارزيز و سماق هر يـك يـك چيـز و مـرور                           

جزو سوده بپاشند و اين طال ورم و شقاق مقعد را نافع و تسكين حـرارت كنـد ابـار محـرق مغـسول سـفيده ار زيـر                             

مرداسنگ مربي و زرده بيضه روغن گل در هاون بسايند تا مثل مرهم شود و طال كنند طبري گويد كه در ورم مقعد                       

 كنند و به آرد جو و آرد عدس در سفيدي بيـضه             واجب است كه فصد عليل كنند و لزوم پرهيز نمايند و امر به عالج             

و روغن گل خالص حل كرده ضماد سازند و دائم به روغن گل گرم كرده تمكيد نمايند كـه تحليـل ورم و ازالـة الـم                           

  .نمايد

  

  شقاق مقعد

گاهي به سبب يبوست و حرارت بود كه مقعد را عارض شود پس از مرور ثفل يا بس و ازادتي سبب منـشق گـردد و                          

گاهي به سبب شدت غلظ براز و خشكي و خشونت آن بنا بر اديان تناول اشياي يابسه يا جلـوس طويـل بـر زيـن و                           

چوب بود و گاهي بسب بواسير يا نواصير باشد گاهي به سبب قوت اندفاع خون بسوي فوهات عروق مقعـد و امـتالي                       

 شود و گاهي عقب اسـهال و خـروج خلـط            آنها حادث گردد و گاهي ورم حار يا سوداي و يا ريحي مقعد سبب شقاق              

حادل اكالي يا كثرت قيام براز يا ضربه و سقطه افتد و گاهي سردي بود كه از خارج بدانجا رسد و مزاج آن را خشك                         

و ضعيف گرداند و بشكافد چنانچه در موسم سرما در ديگر اعضا اين حال محسوس ميشود طريق تشخيص اين اسبه                    

وجود بواسير يا نواصير يا درم بپرسند اگر اقرار يكي از اين هر سـه سـبب نمايـد سـببش                     آب بايد كه از مريض حال       

همان باشد و ايضاً در ورمي نتو مكان مخصوص و قوت الم نيز داللت كند و اگر مريض از اسبه آب مذكوره افكار كند                        
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ثرت تشنگي دريافـت نماينـد   حال التهاب و جفاف در آن موضع و حوالي آن و استراحت از استنجاب به آب سرد و ك  

اگر باشد سببش حرارت و يبوست بود واال از حال خروج براز خشك و تقدم خروج خلط حاد يا كثرت اسهال يا وقوع                    

ها نمايد سببش همـان باشـد اگـر شـقاق بـا               ضربه و سقطه يا رسيدن سرما در انجا سوال كنند اگر اقرار يكي از اين              

عروق مقعد از خون باشد عالج اول به ازالة سبب بر دارنـد مـثالً در يبـسي و                   سيالن مفرط خون بود سببش امتالي       

حار تعديل خراج و در بواسيري و نواصيري و ورمي و اسهالي و ضربي عالج هـر واحـد كننـد و در امتالئـي تـسكين                           

ي معمـول   حركت خون و در ثفلي تليين طبيعت نمايند و ايضاً در حار و يبسي طالي مرهم سفيداب كافوري قيروط                  

از شحوم و عصارات بارده و لعاب خطمي و اسپغول و بهدانه و موم سفيد و روغن گل و نشاسته و كتيرا و غبـار آسـيا       

نافع است و اگر موجب حرارت مادة صفرا يا خون سوخته باشد تنقية آن بـه مطبـوخ هليلـه و خيـار شـنبر و غيـره                            

 و اسپغول و شيرة خرفه دهند و در ورمي و ضربي نصد باسليق              نمايند و شربت بنفشه و نيلوفر و گالب با تخم ريحان          

و مابض و صافن و حجامت قطن و چسبانيدن زلو نفع تمام دارد و در امتالئي بعد فـصد بـراي حـبس خـون اقـراض                        

قابضه دهند و در آب قمقم كمه اندر آن مازو مورد و گلنار و پوست انار و گل سرخ و جوزالـسرو و ثمـر طرفـا پختـه                             

كندر و غبار آسيا و سرمه يك بار ساخته بـر           .د و بنشانند و ذرورات مانع خروج خون مثل صدف سوخته و قشار              باشن

شقاق بپاشند بالجمله بعد ازالة سبب جهت دفع شقاق قيروطي معمول به روغن گل و موم و سفيداب و مرداسنگ و                     

هم شاونج در اين بـه آب مجـرب اسـت يـا زرده              اقليمياي نقره و مغز ساق گاو ذرفت بر آن گذارند و مرهم مقل و مر              

بيضه و مقل و روغن تخم زردآلو يا مقل و پيه كوهان شتر و موم سرخ به بنبه آلوده نيمگرم نهند و صاحب شـقاق از                          

آب سرد و جميع اشياي قوي الحمونست و قوي القبض و تيز احتراز كنه و قـبض طبيعـت آن را مـضر اسـت مـدام                           

بنفشه و لعاب بهدانه نرم دارند و از اغذيه هر چه ملين بود مثل شورباي چرب چوزة مـرغ و   طبيعت را به مثل شربت      

پايچه در شتا خورانند و از سواري اسپ و نشستن بر جاي سخت اجتناب نمايند و پيوسته بر جاي نـرم نـشيند و در                         

نويـسد   قوال حكما سويدي مي   شب ناف و خصيتين را به روغنهاي مرطب چرب دارند در مردان و پستان را در زنان ا                 

كه پيه ماكيان پنج درم موم زرد و سه درم بر آتش گداخته مرهم ساخته بر مقعد استعمال نمودن و ضماد بول اشتر                       
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اعرابي و سنگريزه ريگ كهنه و كذا خاكستر سرطان نهري و پيه ماكيان و موم زرد و شرب صبر سقوطري و حمـول                       

آن مخلوط بچرك بدن كه در حمام جدا شـود و حمـول عـصاره لحيـةالتيس و                  چرك بدن يا جرم صامر پويا يا تخم         

چرك ابدان كه در حمام خارج گردد و ضماد روغن تخم مشمش تلخ به موم زرد هر واحد در شـقاق مقعـد مجـرب                         

نيست و حمول اخواالن هندي و كذا فتيله اليه خام بقدر انگشت و كذا موم زرد و زردي بيضه و روغن گـل و ضـماد                          

وغن خيري سفيدي مخلوط به موم زرد و يا مرهم سرطان سوخته وزيت خوشبو و موم زرد يا سرطان نهري خـوب                      ر

كوفته به عسل سرشته و خاكسر آن به عسل آميخته و يا صبر به شراب حلو و يا روغن پنبه دانه و موم زرد و يا اشق                   

بزوري بيضه و روغن گل سرشته و يا روغن گل          محلول به آب و يا روغن كنجد و موم زرد مساوي و يا صعتر سوخته                

در هاون و دستة ارزيز سوده تا سياه گردد و يا گل بنفشه و يا روغن گندم و يا زهرة ميش و يـا مرداسـنگ و روغـن                             

گل و موم يا شنگرف و روغن گل و موم و يا تخم شفتالو و يا چرك رصاص روغن گل و موم زرد و يا تخم مـرغ نـيم                              

ماد زعفران و مردودقاق كندر آميخته و كذا روغن نارجيل به موم زرد و كذا روغـن بـادام تلـخ و                      برشت و حمول و ض    

كذا روغن بنفشه و موم زرد و كذا مغز استخوان و شرب و ضماد دم االخوين و كذا عنبر به شراب قابض و جلوس در                         

اي كرماني بعـد تـدهين مقعـد بـه          طبيخ خيري و يا طبيخ افسنتين و يا طبيخ برگ زيتون و كبوس صبر و كذا توتي                

روغن گل و كبوس و ضماد افسنتين و كذا سفيداب وذرور خاكستر سر ماهي صفار مملوح از صبر و غيره و كذا شاخ                       

گوزن سوخته و اختالط افيون به ادوية شقاق و اكل اسفيد ياج لحم شتر و كذا لحـم جـدي مـشوي يـا مـسلوق يـا                            

دام و كذا ماكيان فربه بر شتا يا ملوخيا و كذا شورباي مرغـابي وكـذا خاگينـة                  مطبخن به روغن كنجد تازه يا روغن با       

گندناي مسلوق با بيضة نيمرشت و روغن گاو و گشنيز سبز ساخته هر واحد نافع شقاق مقعد است عيسي بن يحيي                      

ليلـة كـابلي    گويد كه چون در مقعد شقاق باشد و هنگام يبس طبيعت آن را  بايد مداوم است اين حب مقل نمايد ه                     

ده درم سكبينج سه درم حرف سفيد دو درم مقل نرم چرب چهار درم و نيم مقل و سكنبيج در آب گنـدنا گداختـه                         

حب سازند و از دو درم تا سه درم خورده باشند و بر موضع مرهم اسفيداج مالند اگر گرمي باشد واال اين مرهم مقل                        

مغز ساق گاو و روغن كوهان شتر مقل برابراول مقل را در لعـاب              به كوهان شتر بگيرند موم زرد روغن كنجد پيه بط           
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النفع است و اين حقنه مسكن حرقت و ممسك خون جاري از             بزركتان حل كرده باقي را گداخته جمع كنند كه بليغ         

شقاق است بگيرند برنج يك كف و بپزند تا مثل حريره گردد و صاف كرده از آن آب سكرجه و زرده بيـضه و دو درم                          

رداسنگ مربي كوفته بيخته و نيم سكرجه روغن گل با هم حل كنند تا مستوي گردد و نيم گرم به عمل آرند شيخ                   م

ميفرمايد كه بعض ادويه شقاق مدمله ملزقه و بعض آن ملينه قابضه مجففه مثل مـازوبي سـوراخ سـت كـه در آب و                         

گيرند شنگرف و گلنار و سفيداب و مرداسنگ        تر از آن اين است كه ب        اندك شراب خوب بجوشانند و طال كنند و قوي        

و رصاص سوخته و خبث الفضه و اقليميا و به روغن گل و اندك موم استعمال كنند و ايضاً مرهم سفيداب معروف يا                       

سفيداب و اسرب سوخته و روغن گل و سفيدي بيضه و يا خبث الرصاص و بزور و سائيده بطريق مرهم يا خشك يـا                        

ايضاً مرهم سفيداب معروف يا سـفيداب و اسـرب سـوخته و روغـن گـل و سـفيدي بيـضه و                       لزوق استعمال كنند و     

الرصاص بزرور و سائيده به طريق مرهم يا خشك يا لزوق استعمال نمايند و ايضاً برگ حنا و جـزو مـوم سـفيد                          خبث

است اين اسـت    سه جزو موم را در روغن گل گداخته بياميزند و كذلك خيري خشك كرده و آنچه قائم مقام خواص                    

كه بگيرند خاكستر صدف و نشاسته مساوي برگ زيتون نصف يك جزو و طال كنند و ايضاً از ادويـه نافعـه مرتـك و                         

سفيداب دسخالة  رصاص او روغن شيخ سفيد و موم مساوي و روغن گل مقدار كفايت است و ايضاً پيه بـط كنـدر و                         

 و سفيداب ارزيز و اسرب سـوختة مغـسول و افيـون و زوفـاي       مغز استخوان گوزن و بزرور و توتيا و اقليمياي مغسول         

رطب و آب عنب الثعلب و روغن گل و موم اندك قيروطي سازند و در آن مع اصالح جراحت منع ورم و اصـالح آن و          

دفع الم است و از آنچه در آن نشينند آب قمقم است كه اندر آن عنب الثعلـب و عـدس و گـل سـرخ و جـو مقـشر                               

د و اگر حكاك نباشد قيموليا به روغن آس نفع كند و آنچه قوي و جامع است اين است كه بگيرنـد و                       جوشانيده باشن 

روغن كنجد و لبان و ساذج و شب هر واحد دو درم زعفران و هر واحد دوازده درم و با طال روغن گل جمع كنند و از 

شحوم و اوراك و لعابات و مصارات و ادهـان و           آنچه در اين به آب نافع ادويه ايست كه نفع به تلوين و تعديل كنند و                 

معزيات مثل نشاسته و غبار آسيا و كتيرا او مانند آن و عالج شق به اين نسخة جامع آن است زوفاي رطب مغز ساق                        

گوساله نشاستة مغسول پيه بط و ماكيان و روغن گل از اين قبيل است كه بگيرند مغز ساق گاو و نشاسته مـساوي و            
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يضاً مرهم مقل به كوهان شتر و ايضاً مغز ساق بقر و خمير آرد جو مساوي سوده مجـرب اسـت و ايـضاً                        طال كنند و ا   

مغز ساق گاو و مغز ساق گوزن و پيه گوزن هر واحد يك اوقيه موميائي نيم اوقيـه روغـن كنجـد دو اوقيـه نـشاسته                           

 انجا حرارت بسيار و درم نباشـد روغـن          هاي نافع در شقاق كه در      اوقيه كتيرا اوقيه باروغن كنجد جمع كنند و روغن        

خيري و روغن سوسن و روغن خسته مشمش و ورغن خسته شفتالو است و ورم مقل حل كنند و تبخير به مقـل در                        

پيه سرشته نافع است و اما شقاق ورمي اعالجش معلوم شده و در آن قميوليا به روغن آس نفع ميكند و در قوابض و                        

مازو به طال پخته ضماد كنند و اما شقاق بواسيري محتاج به استعمال مرهم و اشربه است                 زيت انفاق بنشانند و ايضاً      

و حب مقل به سكبيج شب و روز بخورند و چون از شقاق چيزي سائل گـردد بگيرنـد پنبـه و آن را در آب شـب تـر                          

 اغذيه ايشان شـوربا     كرده خشك كنند و مسح مقعد بدان نمايند و از حوامض و قوابض و مجفف براز اجتناب كنند و                  

رشت و خصوصا ب و استفا ناخيه و ملوخيه با گويان شتر و شحوم ماكيان و بط سازند و شورباي كرنب و زرده بيضه نيم

قبل سائر طعام و خاگينه زرده بيضه و گندنا و پياز به روغن گاو غير شديدالعقد نافع است و جوزهندي و بادام و فايز                        

ان طريق تغذيه اصحاب بواسيرست گيالني مينويسد كه اگر شقاق به سبب مرور صـفرا               سفيد بود و طريق تغذيه ايش     

از بدن باشد مراهم بارده و لعابات سرد استعمال نمايند حتي كه آثار حدت صفرائي كه مقعد را به مرور خـود بـر آن                         

رند تمرهندي بست درم آلـو  ايذا رسانيده زائل شود و گاهي استفراغ صفرا به اين مطبوخ خيار شنبر كرده ميشود بگي  

بخارا و عناب هر واحد پانزده عدد و بنفشه سه درم جوشانيده و پانزده درم فلوس خيار شنبر ماليده صاف كرده بعـد                       

پرهيز صادق به نوشند و تبديل مزاج او بشربت بنفشه يا نيلوفر يا جالب يا شربت و در غير مسهل يا لعـاب اسـپغول                         

د و اگر سبب كثرت اسهاالت باشد عالجش دفـع سـبب اسـت و درد شـقاق بواسـيري                    بشكر يا شيره تخم خرفه كنن     

مرهم سفيداب استعمال نمايند و مداومت تليين طبيعت باغذية ملينه و اشربه به حسب مزاج كنند و بدترين اغذيـه                    

تمرو اكثار از براي ايشان آن است كه منعلظ خون باشد مثل تخم بقرو نمك سود و كرنب و پنير كهنه و لحم صيد و 

توابل حاره مجوسي گويد كه اين دو اشقاق مقعد را نافع مغز ساق گاو و مغز ساق گوزن با پيه آنها هر واحـد ده درم                          

موم سفيد پنج درم موميايي سه درم همه را سائيده و موم را باندك روغن بنفشه گداخته با مغزها مرهم سازند و بـر                        
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ساق گاو و در مرهم سفيداب و مرهم باسليقون و همه را آميخته در هـاون حـل                  موضع طال كنند و ايضاً بگيرند مغز        

كنند و طال سازند و يا بگيرند راتينج و زفت هر واحد يك جزو هر دو را در روغن بنفشه و اندك پيه ماكيان گداخته                         

اوقيـه سـفيداب ازريـز و       زرده بيضه و قدري افيون آميخته طال نمايند و ايضاً مغز ساق بقر يك اوقيه رفت رومي نيم                   

مرداسنگ هر واحد سه اوقيه موم مصفي يك اوقيه روغن گل چهار اوقيه موم و زفت و مغز را به روغن گداخته بر آن                

مرداسنگ و سفيداب در هاون انداخته حل كنند تا مستوي گردد و اگر با شقاق التهـاب و حـرارت باشـد بـه مـرهم                          

ور طال كنند و يا بگيرند آب عنب الثعلب و آب برگ خطمي و آب بـرگ                 سفيداب معمول بسفيدي بيضه و اندكي كاف      

خرفه و بر آن روغن گل اندازند و موم گداخته در هاون قيروطي سازند و بر موضع طال كنند كه انشااهللا تعـالي نـافع                         

كه سود اول رگ    بود سليمان اسماعيلي و ايالقي گويند كه اگر سبب شقاق ورم مقعد يا امتالي رگها يا بواسير باشد                   

تر بود و حجامت ميان هر دو سرين نافع و اگر ورم بـا                باسليق زنند و فصد رگهاي صافن و مابض همه سودمند و نافع           

حررارت و سوزش بود سفيدي بيضه مرغ و روغن گل در هاون سرب بسايند تا سياه شـود طـال كننـد و ايـن مـرهم                           

غن گل ده درم سفيداب ارزيز ده درم مرداسنگ مربي سـه درم  كافوري طال كردن سودمند موم سفيد دو نيم درم رو         

نشاسته افيون هر واحد يكدرم كافور نيم درم همه را نرم سوده در موم و روغن گداخته داخـل كـرده انـدك سـفيدة         

بيضه مرغ آميخته استعمال كنند و مرهم سفيداب همĤن است كه در مبحث ورم مقعد در قول صاحب كامل گذشت                    

الثعلب عوض حي العالم و خبازي ست و وزن كندر دو درم و نيم و اگر حرارت قوي بود سـفيدة بيـضة                         مگر آب عنب  

مرغ و كافور با مرهم مذكور يار كنند و اگر شقاق با گرمي و سوزش نبود اين مرهم مقل بكـار برنـد و نـسخة آن در                            

ور شد نشاسته سوده افزايند و هـر        قول عيسي گذشت و اگر در مرهم مغز ساق گاو و خمير جوكه در قول شيخ مذك                

سه مساوي وبگيرند سودمند بود و نسخه مرهم زوفاي رطب و مغز ساق گوساله و مرهم مغز ساق گوزن همĤن اسـت                   

كه در قول شيخ گذشت و اگر ورم بارد باشد برگ كرنب به آب نخود جوشانيده با پيه گـاو بكوبنـد و مـرهم سـاخته                           

تحليل كند و پيوسته در آب گرم نشانند و اگـر ورم صـلب بـود بگيرنـد مرداسـنگ                    بنهند كه درد بنشاند و آماس را        

نيم درم زرده بيضة پخته دو       پرورده سفيدة ارزيز و موم زرد و پيه بط و پيه مرغ خانگي هر كي چهار درم زعفران يك                  
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 اگر در شـقاق طبـع       عدد روغن كنجد بقدر كفايت و مرهم سازند و مقل با كوهان شتر سرشته دود كردن نافع بود و                  

قبض بود بخيار شنبر و بنفشه و بحب مقل نرم كنند و نسخة حب مقل همĤن اسـت كـه در بحـث بواسـير در قـول                            

ابوسهل گذشت و در آن مقل سي درم ست اال در اين جا هليلة كابلي عوض هليلة سياه است او اگر در اين حب پنج                         

د در آن يافته شود و اگر آماس درد كند در طبيخ به آبونـه و                الحدي درم شيطرج زياده كنند منفعت پنج نوش و خبث        

اكليل الملك نشينند و اين معجون صاحب شقاق و بواسير را طبع نرم دارد و مقل ده  درم كتيرا پنج مثقال نجيز در                        

خورند و اين   به مويز سياه دانه بيرون كرده و چند وزن مقل و كتيرا همه را كوفته شبانگاه يا پيش از طعام پنج درم ب                      

جوارش مقل صاحب شقاق و بواسير و درد مقعد را سود دارد و هليلة كابلي بليله آمله انيسون مصطكي هـر يـك ده                        

درم نانخواه پنج درم همه را كوفته بيخته به روغن شفتالو چرب كنند و بست درم مقل را در آب حـل كـرده ادويـه                          

و اين حب مقل طبع را نرم كند هليلة كابلي ده درم باقي اجزاي              بدان بسرشند شربتي دو درم تا سه درم به آب گرم            

اين همان ست كه در قول عيسي گذشت مگر در اينجا وزن مقل پـانزده درم سـت و اگـر شـقاق كهنـه باشـد آن را                  

 بخارند تا خون بسيار برود پس به مرهم باسليقون عالج كنند و غذا صاحب اين علت را قليه گندنا به رزدة بيضة مرغ                      

و روغن گاو و روغن كوهان شتر مناسب و طعامهاي آشاميدني بايد خورد و خوردن مغز بادام و فنـدوق و نارجيـل و                        

مويز و انجير سودمند بود و اگر از اين حريره بسازند جائز است و شراب مويز كهنه و شراب دوشـابي كـه در هـر دوا                           

 يا حرارت باشـد هـر صـبح جـالب از شـربت بنفـشه                داخل كرده باشند ابن الياس گويد كه اگر سبب يبوست مفرط          

ترنجبين هر واحد ده درم به نوشند غذا مزورة ماش و كدو خورند و پيه بط پيه ماكيان پيه بز مغز ساق بقر در روغن                         

بنفشه گداخته بر موضع طال كنند و اگر با شقاق التهاب و درد شديد باشد اين طال اسـتعمال نماينـد سـفيده ارزيـز                         

الثعلب و آب كاسـني و آب           فيدي بيضه درم كافور يك دانگ با هم سرشته طال كنند و يا بگيرند آب عنب               يك درم س  

گشنيز تر و آب برگ خرفه و آب خبازي و آب خطمي هر واحد بست درم روغن بنفشه و موم صاف سفيد هر واحـد                         

و كتيرا داخل كـرده قيروطـي سـاخته         ده درم كتيرا كوفته بيخته يك درم موم در روغن را گداخته در هاون اندازند                

استعمال نمايند و اگر از ان خون سبالن كند هر صباح قرص كهر با يا قرص گلنار هر كـدام كـه باشـد يـك مثقـال                            



872 

 

كوفته به رب به آميخته بخورند و غذا مزورة سماق تناول نمايند و ذروراتي كه در به آب بواسير مذكور شـد بپاشـند                        

ول اغذيه مبرده هر طب و ترك مسخنات و مجففات و مالزمت اغذيه ملينـه و كـشك                  خنجدي گويد كه عالجش تنا    

جومع لحوم فاضله و قرعيه و اسفاناخيه و امراق وسمه آن است و اشربة مرطبه مثل شربت نيلوفر و شـربت بنفـشه و          

مثل پيه بـز و بـط و        تليين طبيعت به ترنجبين و خميرة بنفشه و لعابات مزلقة ملينه و ترنج مقعد به شحوم معروفه                  

ماكيان و مغزها و تدهين به روغن بنفشه در روغن اليه در روغن كنجد و روغن كدو و قيروطيات بـه روغـن بـادام و                          

الثعلب و كـاكنج ضـماد كننـد و           موم و جلوس در آبهاي شيرين نيمگرم نافع بوده و بنفشه و نيلوفر و خطمي و عنب                

ن با شقاق حرارت و يبس نباشد مرهم سفيداب و مرهم باسليقون و پيـه               همين ادويه در آب پخته نطول سازند و چو        

ماكيان و بط و قدري زفت آميخته و همه را مرهم ساخته استعمال نمايند و چون شـقاق مـزمن باشـد بعـد حـك و                      

سيالن خون به مرهم معمول از مرداسنگ و زيت و صمغ حبةالخضرا عالج كنند و اين مرهم انواع شـقاق و خـصوصاً      

االخـوين شـاذنج مغـسول شـياف ماميثـا كنـدر سـفيداب               النفع بست مراقاقيا دم    ن را كه با وي الم شديد باشد بليغ        آ

مساوي افيون ربع جزو ادويه را باريك سائيده بر روغن گل و موم و زرده بيضه آميخته مرهم سازند و مكرر استعمال                      

نفع او ابلغ باشد سعيد گويد كـه عـالج شـقاق بـه مـرهم                نمايندو اگر در اين كرم قرمز وزن نصف ادويه اضافه كنند            

سفداب مع سفيدي بيضه و كافور و روغن گل وحي العالم كنند و مريض را در آب ريا حـين نـشانند و اگـر التهـاب                           

شديد باشد تضميد موضع بزرده بيضه و مغز ساق بقروبيه ماكيان و كتيرا و نشاسته و افيـون و گـل ارمنـي و مـوم و                           

ند و مريض را از اغذيه كثير و از شراب و حلوا منع كنند و اسپغول بجالب بخورانند و غذا شـورباي بيـضه                        ورغن نماي 

مرغ يا مزوره اسفاناخ دهند انطاكي گويد كه تنقيه و تليين مزاج در ترطيب كنند و مثل مـرهم ابـيض در يـا بـس و                 

اند و مجرب صـحيح ايـن اسـت كـه پيـه حريـر               اسود در رطب بكار برند و اين مرض گاهي در بالد بارد  به قتل رس               

گداخته فتيله بدان آلوده در مقعد گرم گرم نهند و از سردي حفاظت نمايند و اگر به نشود مكـرر اسـتعمال كننـد و                         

ايم اين است كه سر سگ را به نامه بسوزند پس باهم چنـد آن صـبر سـائيد و بپاشـند كـه                          ايضاً از آنچه تجربه كرده    

ه ماكيان در روغن بنفشه و موم و افيون و مرهم ساخته و كبوس خاكستر صـعتر مـع صـبر يـا                       عجيب است و كذا پي    
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زرده بيضه و هر روغن كه در آن رصاص حك كرده باشند ابن نوح گويد كه اگر شقاق با التهاب و حرارت باشـد ايـن                          

كفايـت اندازنـد و هـر آن        مرهم اسفيداج آن را نيكو است موم مصفي در روغن گل گداخته و بر آن سفيداب به قدر                   

سفيده بيضه انداخته حل كنند تا مستوي گردد و پس اگر التهاب شديد باشد كافور در آن داخل كنند و اگر حرارت                      

و التهاب نباشد لزوم حب مقل و معجون آن نمايند و اين طال بكار برند موم سرخ به روغن خيري يا روغن سوسـن و                         

 اندازند و در هاون حل كنند تا مجتمع گردد و  بگدازند و بر آن قدري كتيرا سودهپيه بط و ماكيان بوزن موم و روغن 

الملك پخته باشند بنشانند و بعد از آن شياف مسطور در به             بردارند و اگر درد شدت كند در آبي كه به آبوته و اكليل            

اق بكار برند و نسخه او همـان        شود استعمال نمايند و اگر حرارت نبود مرهم شق         آب زحير كه بزرده بيضه سرشته مي      

است كه در قول مجوسي گذشت و در آن مغز ساق بقر يك اوقيه است و حب ارشاد بريان و زيـره مـدبر بـه سـركه                            

بزركتان و تخم گندناي بريان و مصطكي و هليله سياه به روغن گاو بريان بخورانند يا هليله و بليله و آملـه را در آب                         

و بريان كنند تا خشك گردد پس بكوبند يا بگيرند تخم كتان و تخم گندناي بريـان و                  به يك جوش داده در روغن گا      

الرشاد و مصطكي هر واحد نيم اوقيه گل ارمني يك اوقيه و بياميزند شربت سه درم به آب به طبرسي گويد كـه                        حب

اق ايـن اسـت اول      اگر شقاق به غير صالبت و تغير رنگ باشد آن سليم است به مرهم عالج كنند و مرهم خاص شـق                    

موم روغن به مغز ساق بقر در روغن گل و اندك مقل بسازند پـس مرداسـنگ كوفتـه بيختـه و سـفيداب مغـسول و                           

اندكي خاكستر حلزون بر آن اندازند بعده از آتش فرود آورده در هاون حل كنند و اندك اندك زيت آميزند تـا قـوام                        

 با وجع باشد نهند بگيرند تخم مرو يك جزو تخم كتان دو جزو              درست شود و ايضاً اين مرهم بر شقاق اين موضع كه          

و هر دو باريك سائيده به شير تازه بجوشانند تا غليظ گردد و پس در هاون كرده اندكي سفيده بيضه و قدري روغـن                        

ا گل بر آن ريخته حل كنند تا مختلط گردد و بر موضع شقاق گذارند كه جال و التمـام آن نمايـد و چـون بواسـير يـ          

شقاق ظاهر شود و بايد كه طبيب از آن غفلت نكند بلكه استيصال آن نمايد قبل از عظم آن مصنف اقتباس ميگويـد                 

كه اگر از گرمي و خشكي باشد مرهم ابيض كافوري بمالند و باالي آن برگ بيد ساده يا ريحان يا گالب يا تـرنج بـه                          

د و اگر طبيب مناسب داند تنقية بدن به نقـوع فواكـه و آلـو                الفور نفع ميدن   چسبانند و در آب سرد تا دير نشاندن في        
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نمايد و يا تعديل مزاج باشد به والعبة بارده مثل شربت نيلوفر و لعاب اسپغول و غيره كند و اغذية مرطبه مانند خرقه        

و نشاسته و   و كدو و شورباي بچة بز با برنج دهند و قيروطي كه از روغن گل و سفيداب و مرداسنگ و اقليمياي نقره                       

غبار آسيا و كتيرا و لعاب خطمي و اسپغول و بهدانه و پيه بط و موم سفيد سـاخته باشـند بـه كـار برنـد و در ثفلـي        

سفيدي بيضه مرغ و روغن گل و سفيده ازريز آميخته بكار برند و يا مسكة شسته تنها بمالند و غذا شورباي بچـة بـز                         

 هندي و رسوت و سفيده ازريز هر يك سه ماشه در مسكه گـاو شـسته                 مرغن با نان دهند و در بواسيري و غيره كات         

آميخته بمالند و مرهم زرد و ابيض برابر در روغن گل آميخته فائده عظـيم دارد و غـذا كلـه پاپچـه بـه نـان تنـوري                             

 مـرهم   خورانند و اطريفل گشنيز و شاهترة علويخاني بدهند در امتالئي فصد صافن يا به مابض و باسليق كنند و اين                   

نهند مرداسنگ مغسول زفت رومي سفيدة ازريز هر يك سه ماشه پيه بز هفت ماشه موم يك نيم توله مغز ساق گـاو                       

نه ماشه روغن گل سه توله موم در آنچه از كثرت اسهال باشد به روغن بنفشه بادام و يا به مسكه طال كنند و مـرهم                          

گ خرتوله و خبه و انار و پنبه باغي هر واحد يك آثار گالب سه               اعجاز در روغن گل آميخته نافع و كذا آبزن از آب بر           

شيشه تخم مورد و خبه و مكوه و گل كاسني هر يك دو قبضه گل ريحان سه قبضه گل خطمي يـك نـيم قبـضه و                           

بعد بر آمدن از آبزن مرهم زرد و در روغن ياسمين آميخته بمالند و مهلبه و شير برنج غذا سـازند و در سـرمائي بـه                           

لجه شقاق لب و ديگر اعضا پردازند و از آب سرد و چيزهاي سرد اجتناب ورزند و علي ابـن زيـن گفتـه كـه پيـه                            معا

خوك در موم و زيت آميخته نفع كثير ميدهد و مختار ابن اسبل گفته كه سر سگ بچه كه هنوز چشم نكشاده باشد                       

المنفعـت در    ويسند كه ارسـال علـق را اكثيـر        ن  سوخته در روغن گل آميخته و كذا پيه آن نافع بعضي از متاخرين مي             

مثل اين مواضع يافتيم و بعضي از معالجات كه در مبحث بواسير و ورم مقعد مذكور شد اين مرض را نيز نافع است و 

اگر در اينجا شدت حرارت نباشد به مرهم مقل طال كنند و گاهي آن را اين دوا كفايت كنـد كـه مغـز سـاق بقـر در                             

ليظ مثل مرهم گردد پس استعمال نمايند و مرهم زوفاي رطب در اين نيكو است و اين حـب مقـل                     شراب بپزند تا غ   

نافع شقاق مقعد و ملين طبع و موافق محرورست پوست هليلة كابلي بست درم مقل ده درم كتيـرا پـنج درم انجيـر                        

نند و هليله كوفته بيختـه بـدان   سي عدد انجير را در آب بپزند تا مهرا شود پس بيااليند و مقل و كتيرا در آن حل ك         



875 

 

  .آالخوين شب يماني سوده باشند سرشته حب سازند شربتي دو درم و اگر خون سيالن كند شادمج دم

  

  استرخاي مقعد

كه آن را استرخاي شرح نيز گويند به قول شيخ گاهي از مزاج فالجي يعني سوءمزاج استرخائي و يا از برودت سـاذج                       

مزاج فالجي از رطوبت رقيق متشرب در اكثر باشد و گاهي از رطوبـت مائـل بـه حـرارت و             يا مادي كمتر از آن بود و        

حرارت آن به سبب تشرب آن بود و گاهي استرخاي مقعد به سبب ناصور يا خـرم باسـور يـا قطـع آن چـون عـضله                            

بسوي آن  مسكه مقعد را آفت عام رسد حادث شود و گاهي به سبب سقطه بر پشت يا ضربه آن مضر مبدأ عصب كه                       

عضله فرود آمد عارض گردد و گاهي به سبب تمدد عصب يا عضله بسوي بيرون مشابه بـه اسـترخا حـادث گـردد و                         

بيشتر تابع قولنج شود سبب به هم رسيدن تمدد و بعضله حابسه و به قول قرشـي گـاهي ورم مقعـد افتـد بالجملـه                          

تر اسـت و      و گاه استرخا با حس بوده و اين سالم         شناخت استرخاي مقعد اين ست كه براز و ريح بي اراده خارج شود            

گاهي به بطالن حس باشد پس اگر استرخا به تدريج اندك اندك عارض شود و با سـردي ملمـس و ترهـل مقعـد و                          

سائر عالمات برد مزاج و تري آن و تقدم اسباب  مبرده و مرطبه مثل نشستن بر سنگ تا مدتي يا در آب يا بر جـاي                           

ن آب سرد به افراط و مانند آن از امور ظاهري و باطني بود از سوءمزاج بارد رطب باشد و اين عالج سرد و تر يا خورد

پذير است بعده اگر ملمس گرم محسوس گردد و رطوبت استرخائي مائل به حرارت باشد و اال فال و اگـر ايـن مـرض         

اين العالج است و خصوصاً كه پايهـا نيـز          دفعه يكبارگي ظاهر شود از ضربه و سقطه با قطع باسور يا خرم آن باشد و                 

سست گردد و آنچه با صالبت باشد از تمدد بود و وجود ورم و وجع و در مقعد بر استرخاي رومي داللت كنـد عـالج                          

در فالجي عالج فالج از تنقية ماده مرخيه به مسهالت بلغم و تبديل مزاج به تناول معـاجين گـرم نماينـد و يـا بهـر                           

االصول دهند پوست بيخ باديان پوست بيخ كاسني هر يك نه ماشه بـيخ اذخـر سـه ماشـه بـيخ                      حصول نضج اين ماء   

السواس هر يك هفت ماشه باديان خطائي پنج ماشه انيسون مصطكي هر يك چهار ماشه اسـطوخودوس                  كرفس اصل 
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 گلقند عسلي چهار    باد رنجويه باديان هر يك نه ماشه انجير زرد هفت عدد مويز منقعي سه توله زنب سه و نيم ماشه                   

توله غذا شورباي مرغابي و كبوتر و مزع جوان به نان گندم خشكاري تنوري و بعد ده دوازده روز يا زياده تنقيه بـدن                        

هاي گرم مثل روغن به آبونه و نرگس و زنبق و ناردين و شبت و بيـدانجير و روغـن                      با يارجات آب كبار كنند و روغن      

رفيون حل كرده باشند بر فقرات سفلي پـشت در مقعـد بمالنـد و حقنـه كننـد و      قسط كه اندر آن جند بيدستر و  ف  

ضمادي كه در فالج مذكور شد نيز بر مهرة زيرين از مهرهاي پشت ضـماد كننـد و سيـساليوس و شـبت و بـيخ بـاد        

 سه توله پخته  و افسنتين و زرنب و زرنباد و پوست انار و تخم مويز و گل به آبونه هر يكالفار رنجويه و ريحان و حب  

آبزن نمايند و بعد بر آمدن به فقرهاي زيرين پشت و شكم روغنهاي مذكوره بمالند و يا در آبـي كـه انـدر آن ادويـة                           

الطيب و قسط و مرو جوزالسرو و مانند آن پخته باشند مريض را به نشانند و گلقند تنها يا بـا                      حارة قابضه مثل سنبل   

فرمايد كه اگر سببش برد شديد مع ماده يا بغير مـاده باشـد                ول نمايد شيخ مي   مقل و قرص انبر باريس راوندي و تنا       

در آب قمقم كه اندر آن ابهل و قسط و جوزالسرو سنبل و اندك مرو اذخر جوشانيده باشند بنـشانند و اگـر احتيـاج                         

قـسط و غيـر آن      بقويتر از اين افتد به دواي مسمي افربيون متخذ از فرفيون حقينه كننـد و بـر مقعـد مثـل روغـن                        

استعمال نمايند و اگر مادة موجب رطوبتي باشد كه در آن حرارت بود در آب قوابض قوية مائل به يروت مخلـوط بـه           

چيزي كه در آن تسخين نيز باشد بيمار را بنشانند و اگر گمان شود كه در اينجـا تمـدد اسـت مرخيـات ملينـات از                           

آن ادوية قابضه و محركه كه انـدر آن تلطيـف و تحليـل نـرم باشـد                  روغنها و شحوم و غيره استعمال كنند و در آخر           

استعمال بايد كرد و استفراغ ماده بمثل آب مالح و مملوح و حنظل نمايد و در آنچه اندر باب خروج مقعد بيايـد نيـز                         

 اين نطول   تامل كنند قرشي گويد كه عالج ورم و تعديل مزاج و تقويت عصب نمايند و در اكثر از برد و رطوبت بود و                      

نيكو است طراثيث و زردورد و پوست انار و خطمي و آس و قرظ و قسط و مرو اذخـر جوشـانيده در آب او بنـشينيد                           

بعده به روغن قسط گرم بمالند و بر آن سفيداب و زردورود و آس خشك و مقل ازرق و زيره و اذخر و كندر همـه از                           

ما در سالف زمان براي اين مرض و بهر خروج مقعد نيز ايـن              اين يا بعض به حسب مشاهده بپاشند گيالني گويد كه           

النفع برآمد و خصوصاً چون بصبيان عارض شود و يا بر آن سالهاي بسيار نگذشـته باشـد بگيرنـد                     نسخه نوشتيم و تام   
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سفيداب و سرمه هر واحد دو مثقال مرداسنگ و مازو و دقاق كند در هر يك چهار مثقال ابهـل شـش مثقـال شـب                          

ك مثقال و باريك سائيده و به حرير بيخته باز خوب بسايند تا لغايت بار يك گردد و بعدد چرب كردن مقعد                      يماني ي 

باندك روغن گل بر آن بپاشند و استنجا نمايند به آبي كه اين ادويه در آن پخته باشند كز مـازج سـنبل فوفـل گـل          

دو اوقيـه كوفتـه در ظـرف آهنـي بجوشـانند و در              سرخ مازو هر يك پنج اوقيه ابهل ده اوقيه از خرسه اوقيه مرمكي              

همان ظرف بدارند و به اين آب نيمگرم استنجا نمايند و ايضاً پارچه بدين آب تر كـرده بـر مقعـد نهنـد ؟؟؟؟ صـالح                           

نويسد كه هر صبح جالب از باد رنجبويه و باديان هر يك سه               بدارند و خصوصاً قبل استعمال ذرور مذكور محمود مي        

د و غذا مزوره نخود بشيره تخم قرطم خورند و خزرات پشت سفلي نمايند و مريض را در آبي كـه نـام و                        درم به نوشن  

شاهسفرم و برگ غار و تخم رب اندر آن پخته باشند بنشانند و باقي عالج آن عالج فالج اسـت ابومنـصور گويـد كـه                          

اين اكثر در صبيان و مشايخ و خواجه        خروج ريح به غير اراده به سبب استرخاي عضله مطيف داخل مقعد ميباشد و               

سرايان حادث ميشود و خروج او از آن هنگام تنخج يا سرفه يا نداي عال ميگردد و عالجش اين است كـه بـالدري و        

ترياق بخورانند دور آبزن نشانند و حمول و تمريخ باديان حاره كنند و غذا به اغذيه حريقه مثل خردل و فلفل سازند                      

طب نافخ مثل به قول و حبوب و ماهي و شير و فواكه رطبه اجتناب ورزند و همين است عالج كسي                     و از غذيه بارد ر    

كه براز او بي اراده بر آيد و اين اطريفل كبير با خبث الحديد نافع است هليله و آملة منقي و شيطرج و تخم كـرفس                          

ه درم دارچيني چهار درم فلفل دار فلفل      و ناخواه و صعتر هر واحد يك اوقيه سنبل و حمامه و خير بواووج هر يك س                

الحديد سه اوقيه كوفته بيخته      و نارمشك و نمك هندي هر يك نيم اوقيه خردل يك نيم اوقيه نوشادر نيم درم خبث                

در ورغن گاو چرب كرده به عسل بسرشند و استعمال كنند حكيم شريف خان در حاشـيه شـرح اسـبه آب و ديگـر                         

ن اقراص براي ذرور كثيرالنفع است پوست انار خشك مازو شاه بلـوط صـدف سـوخته                 نويسند كه اي    تصانيف خود مي  

كاغذ سوخته ودع محرق خاكستر سرطان باقي اجزا همان است كه در بحث خروج مقعد در قول اسماعيل و ايالقـي                     

ازو و جفت بلوط بيايد و نسخه ذرور نيز بعد از اين نسخه همانجا مسطورست و اين ذرور نيز استرخاي مقعد را نافع م                  

قشار كند شبح سوخته گلنار شاخ گوزن سوخته مرداسنگ صدف سوخته اقليميـا مـساوي صـاليه كـرده بـر مقعـد                       
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اراده را نـافع بـود و         بپاشند و سفوق زيره و نانخواه و غيره كه در امراض امعاد در بحث قراقر گذشت خروج ريـح بـي                    

حقنـه بكـار    ه  اراده را سودمند بود بعد تنقيه ب        وف خروج براز بي   ست و اين سف    ا ني و فالفلي و وج مربي نيز مفيد       وكم

نتين ايرسا سعد هر واحد يك يك درم ناخواه زيره كرماني گل سرخ تودري نارمشك بوزيـدان هـر                   سبرند كز مازج اف   

 كابلي سوده   هليلةيسفر صعتر فارسي زوفاي خشك هر يك سه درم كوفته بيخته برابر همه              ليك دو درم مصطكي طا    

كرطبرزد مخلوط كرده يك درم صبح و يك درم صبح و يك درم وقـت خـواب بدهنـد و از                     ميخته و مثل مجموع ش    آ

استحمام و ريختن آب گرم بر امعا و مقعد پرهيز نمايند و اگر سبب اين مرض خلط سوداوي بود افتيمـون يـك درم                        

  .اضافه نمايند و يك نيم درم ناشتا فقط بدهند

  

  خروج مقعد

مدن مبرز و آن را بروز مقعد و نتوهي مقعد نيز گويند سببش گاه شدت استرخاي عضلة ماسكة مقعـد                    يعني بيرون آ  

مشيل آن بسوي فوق بواسطه غلبه رطوبت بود و گاهي ورم عظيم مقعد باشد و گاهي ترخز شديد بود كـه در مـرض                

د به سهولت و سرعت بـه انـدرون         زحير يا به سبب براز خشك يا در عسر بول اتفاق افتد بالجمله در استر خاكي مقع                

تر از عالج غيـر راجـع بـود مگـر             راجع شود و در  ورمي خالف اين بود وجود ورم و الم الزم است و عالج راجع سهل                  

كنـد و   آنكه سبب سهولت رجوع فالج مستحكم باشد كه در آن هنگام عالجش دشـوارتر از آن بـود كـه رجـوع نمـي          

ز انقطاع عصبه باشد و اين مرض اكثر در اطفـال سـيما بعـد از زحيـر و اسـهال                     گاهي عالج راجع متعدز بود اگر آن ا       

كثير عارض ميشود عالج به ازاله سبب كوشند و اول به اعانت دست مقعد را بباال رد كنند و اگر مشكل باشـد اوال از                         

 بلوط گلنـار مـازو بـرگ        موم روغن يا زردة بيضه يا شير گاو چرب كنند تا زود باز گردد و بعد از آن پوست انار جفت                    

مورد در آب جوشانيده صاف نموده هر گاه نيم گرم بماند در آن بنشانند و بدان استنجا كنانند و ثفـل آن را سـائيده                         

بر بندند و لنگ بر كشند و ايضاً در استرخائي و ذرور ادوية قابضه مثل ذرور سفيدة ازريز و گلنار و جفت بلوط و مازو                         
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ار سائيده و اول مقعد را به روغن گل خام چرب كرده و پاشيدن و مقعد را داخـل كـرده                     دو شب و سرمه همچون غب     

يا پنبه و عصا به بستن نافع ليكن استعمال ادويه بعد تبر بايد تا حاجت قيام بسرعت نگردد و در ورمي بـه آبـي كـه                           

شخاش و به آبونه و برگ      اندر آن مسكنات وجع و مرخيات و ملينات ورم مثلي بنفشه و خطمي و خبازي و پوست خ                 

كرنب و شلجم و تخم كتنان و تخم مرو پخته باشند مريض را بنشانند و قيروطي موم و روغن به آبونه وروغن شـبت                        

 اندر رود بعد از آن به روغن قسط يا روغن گل چرب كرده در ادويه قـابض بپاشـند واز آب                       بر مقعد مالند تا نرم شده     

مايند و ثفل آن مثل مرهم باريك سائيد ضماد كنند و بر بندند ذكـر ادويـه يونانيـه                   قابضات مذكوره آبزن و استنجا ن     

مفرد و مركب مفيد اين مرض ضماد حجر برام مسحوق به روغن گل و كبوس و كمات خشك بمرات و كـذا بـسرمه                        

قد مجـرب   الزجاج هر واحد در بروز مع      سياه بعد چرب كردن مقعد به روغن گل و كذا اشنان مصري و ضماد حشيشه              

الحديد و كذا موي كهنة سـوخته و كـذا گـل بنفـشه خـشك سـوده و كـذا                      سويدي است و كبوس اقاقيا و كذا خبث       

االخوين و كذا كندر و كذا پوسـت         خرنوب بنطي سوخته و كذا مازو سوخته در شراب سرد كرده و كذا آمله و كذا دم                

به روغن گل و كذا كاغذ مـصري سـوخته و ضـماد             درخت اثل و كذا تخم حماض و كذا هليلة زرد بعد تدهين مقعد              

آالس به شراب پخته و يا برگ مورد و يا سـفرجل مطبـوخ                روغن پنبه دانه بموات و يا مصطكي و روغن گل و يا حب            

مهراسوده و يا مازو كوفته در شراب قابض يك ساله پخته و با تخم تمرهندي و يا حضض مكي و يا جوزالسرو كوفته                       

وده و يا گل سرخ خشك با قماع آن و يا گلنار و يا گل ارمني و يا عصاره برگ عليق و اطراف نـرم                         پخته و يا عصفر س    

او و جلوس در طنيخ خرنوب شوك و يا برگ آس و يا حب آن و يا در اذي و يا آب آهن تاب و يا پوسـت انـار تـرش                       

 بخور مريم سوده و يا سماق و يا برگ بلوط           تنها يا بگلنار و يا سعد و يا خرنوب بنطي و يا مازو كوفته و يا سركه و يا                  

و بارامك و شرب تخم حماض و لعق شاخ گوزن سوخته به عمل و گذا شاخ مذكور سوخته مع دو چنـد آن خرنـوب                         

شوك سوخته به عسل آميخته تا پانزده روز متواتر و حقته عصاره سفرجل و يا سفرجل قطع كرده بـه آب پختـه تـا                         

ف كرده و يا عصاره سيب ترش و حمول خوالن هندي بفتيله آلوده و يـا ودع سـوخته و       مهرا شود نيم رطل از آن صا      

خوردن گوشت ودر زور هر واحد نافع بروز مقعدست و بايد كه تلطيف غذا و تقليل آن صاحب بروز مقعد الزم گيـرد                       
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خرنوب شوك همـه را در      تا سروقت محتاج بترز نگردد و ايضاً قرظ و پوست انار و زرورد با قماع آن و تخم خطمي و                     

آب خوب بجوشانند تا مهرا گردد و  صاف نموده نيمگرم اندر آن نشستن در تقويت مقعد مجرب سويدي است و كذا                      

شرب آمله و كذا شرب و ضماد مقل ازرق و كذا جلوس در طبيخ خرنوب شامي و كذا شرب و حمـول دم االخـوين و          

 و زرورد و موم سفيد همه مقوي مقعد است ديگر گوينـد كـه دود                كذا هليلج و كذا ضماد و حمول روغن گل و گلنار          

كبريت به مقعد رسانيدن در ساعت مقعد مستخرجه را به جاي خود ببرد ايضاً روغن گل بر مقعد بمالند و بـاالي آن                       

 التيس شب يماني سرمه هر يك دو درم ذرور سازند و بااليش            پوست انار صدف سوخته اقاقياي مغسول عصاره لحتيه       

قنب سائيده قرص سازند و به روغن گل بريان نموده بر برگ تنبول نهاده لنگوت محكم بر بندند و ليكن بايد كه اول                       

در اين آبزن در آيند مرزنجوش به آبونه اكليل الملك گلنار جفت بلوط مازو سنجد عدس مسلم نخود مورد برگ انار                     

و آجر چرب سازند ضماد كـه حكـيم علويخـان در عـشره              و چنبيلي هر يك سه توله و بعد دو ساعت به روغن قسط              

كامله از مجربات خود نوشته و تخلف نميكند استخوان قحف انسان در آب مكوه و بار تنگ سوده بزرده بيضه مـرغ و                       

سنگ پشت و روغن گل آميخته ضماد كنند و باالي آن برگ بنگ سه توله و چاي خطائي هفت ماشه قرص سـاخته              

كرده نيمگرم بر بندند و بعد از يك پاس تجديد نمايند در يك روز نفع بين ميكند ديگر هر نوبت                    به روغن گل بريان     

التجارب ست و كـذا در ذرور        مقعد خارج شده را بر بخور خرنوب و پوست بيخ كبر داشتن از مجربات صاحب خالصه               

ه نوفل نيمكوفتـه جوزالـسرو      شاخ گاو كوهي سوخته ديگر عدس مقشر گل سرخ پوست انار گلنار جفت بلوط نيكوفت              

هر يك دو دام پوست مغيالن پاو آثار برگ نورسته انار نيم آثار در آب بقـدر يـك مـن خـوب جـوش داده در ظـرف                             

وسيع اندازند و چون نيمگرم بماند بنشينند تا وقتي كه سرد شرد بعد آن بيرون آيند و آب آن را نگاهدارنـد و وقـت                         

 باشند كه براي خروج مقعد كثيرالنفع است كبوس كه ادرام مقعـد و بواسـير و                 حاجت گرم نموده استنجا بدان كرده     

استرخا را نيز مفيد كز مازج مازو اقاقيا سفيدة ارزيز همه مساوي سوده اول به مقعد را به شراب قابض بشويند و بعـد      

ثعلب عدس مقشر هر يـك      ال  از ان اجزامي مذاكوره ذرور نمايند مرهم كه بر آمدن مقعد و وجع آن را مفيدست عنب                  

مرغ و روغن گـل داخـل كـرده مـرهم          سه مثقال گل سرخ دو مثقال كوفته بيخته به آب گشنيز تازه پخته زرده تخم              
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سازند و اگر جراحت در آن به هم سد گل ارمني دم االخوين مرداسنگ زرور و سماق مركهر با مثل غبـار سـوده بـر                          

د ته نموده پاشيده بدان مقعد را بردارند تا بـه انـدرون رود و تـا التيـام                   مقعيد بپاشند و اندك بر پارچة نرم كهنه چن        

زخم هر وقت كه بر آيد بكار برند و بعد از آن به روغن تخم شفتالو چرب كردن الزم گيرند سفوف فلقلمويه كه براي                        

ه هر يـك دو درم      خروج مقعد و ورم آن نافع فلفلمويه دوازده درم فلفل سياه چهار درم گشنيز نمك سنگ نمك سيا                 

زنجبيل آمله هر واحد يك درم كوفته بيخته بقدر دو درم بدهند و اگر آب مطبـوخ آملـه بـا مـساوي روغـن كنجـد                           

آميخته بپزند تا روغن بماند و طال نمايند براي خروج مقعد مجرب نوشته و نيز براي سرعت رفتـار اطفـال و تقويـت                        

ويت آن مفيدست ذكر ادويه هنديه نافع مرض مـذكور را سـنا كوفتـه               اعضا و رفع اعيا و رويانيدن موي و تسويد و تق          

بيخته با شير يا آب آميخته بر مقعد مستخرجه نهند و به عصابه بر بندند و اگر درد بـشدت باشـد بـرگ بهنـگ نيـز                   

يض كوفته بيخته آميزند و خصبة كودكان كه كالن شود نيزانه استعمال اين دوا بر حالت خود باز گـردد و ديگـر مـر                       

بول خود را در ظرفي بگيرد چون از براز كردن فراغت يابد آبدست از آن بول كند سه چهار كف كافي ست بعـده بـه                          

آب پاك استنجا نمايد در دو سه روز نافع گردد ديگر پوست كهنه غربال يا پاپوش را بسوزند و اندك بر مقعد اندرون                       

خم مرغ چرب نموده خاكستر مذكور بر آن پاشند و مقعد را از كفش گردد و باز نه بر آيد و اگر اول مقعد را به زردة ت     

پا اندرون كنند مجرب است ديگر استخوان قحف آدمي به آب برگ و هتوره سائيده تا ده روز هر روز دو سه بار طـال                         

انـد چـاي    كنند براي بروز مقعد كه در بواسير به هم رسد و بهيچ وجه عالج نپذيرد نفع بخشد و اگر بقيه از مرض بم                      

ي ساخته به بندند مجرب ست ديگر تخم گل منهدي باريك سائيده افشانند و لنگوئـه بـر                    خطائي در آب سائيده لكد    

بندند نافع بود ديگر اول مقعد را به روغن چرب كرده سپستان سوخته سائيده ذرور نمايند ديگر پهلي به بول و برگ                      

يا به آب آن استنجا نمايند نـافع بـود و ديگـر بـرگ انبـه بـرگ                   به بول گل و حاده جوش داده در طبيخ آن بنشانند            

جامن و پوست هر دو نيمكوفته جوش داده از آن آبدست سازند ديگر سم بز سوخته ماز و گلنار پوست انار پهنكـري                       

بريان مساوي كوفته بيخته بپاشند مفيد بود ديگر گويند كه سبب اين مرض وصـول بـرودت اسـت يـا ضـعف جـرم                         

قيم و اكثر بعد سحج يا اسهال مفرط در اطفال واقع شود پس نشانيدن طفل بر نابـه نيمگـرم و تكميـدار              معامي مست 
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خشت گرم و گرم مفيد است و آبزن از شراب و مطبوخ ادويه قابضه مثل پوست كچنال و مازو و پوست و ثمر به بول                         

خته انفع است ايضاً اگر سبب خروج مقعد شايد و ذرور پوست غربال سوخته و مازو و سوخته و نمد سو       و كز مازج مي   

ورم بار دود برگ شبت جوشانيده افشرده بر بندند ايضاً برگ حنا برگ سنبها برگ شيرازي در آب جوشـانيده انكبـه                      

آب نمايند بعده ثفل دو افشرده نيمگرم بر ورم بندند ديگر تخم سن بسوزند و بر مقعد ذرور نمايند اندرون رود ايـضاً                       

 آدمي سوخته پهكري سوخته باريك سوده بـر          زو سبز جفت بلوط گل ديگدان شاخ گاو سوخته موي سر          بهوچ پتر ما  

پارچة سفال نهاده كانچ را بدان بر دارند ديگر سرمه و سفيده ارزيز و پهلي به بول مساوي سائيده به دستور مقعـد را                        

طبا مسيحي گويد كه براي خروج مقعد       پخش كردن و يا خشت آب نديده گرم كرد بدان برداشتن مفيد است اقوال ا              

الملك و مرو مازو و در منفتيج بپزند تا سطير گردد در در آن صوف تر كرده حمول نمايند و ايضاً زيره بكوبنـد                         اكليل

نويسد كه صواب تر آن اسـت كـه معالجـه آن بـه               و به اقاقيا و طبيخ و پوست انار آميخته استعمال نمايند بوعلي مي            

كنند بايد كرد و رد آن كنند و به بندند و اگر رجوع نه شود مرخيات استعمال نماينـد و                     بدان مي چيزي كه عالجش    

اجب است كه ذكر ادويه مشدده مقعد بقبضه آن كرده شود پس اگر اكثر حاجت بـه سـوي امثـال ايـن آيـد و آن را                   

س بعـضي از آن آبهاسـت كـه در آن           استعمال نمايند و بعد آن مقعد را رد كنند اگر برد شود و به بندند نفع كند پـ                  

نشينند و بدان نطول كنند و در آن ادويه قابضه طبخ ميكنند و اوفق اين است كه آن آب شراب قابض باشـد و از آن                          

جمله اين است كه بگيرند گل سرخ و عدس و عنب الثعلب و سماق و در آب پخته استعمال نمايند و ايضاً اين نـافع                         

 و بعضي از ان ذرورات است و از اين قبيل است چون حرارت شديد نبـود اينكـه بگيرنـد                     ست اگر در آنجا ورم باشند     

پوست شجر بط هشت درم جوزالسرو دو درم سفيداب يك درم و مقعد خارج را به شراب قابض تر كننـد و بـشويند                        

 ارزيـز معمـول     پس اين دو بر آن بپاشند و ايضاً دقاق كند  و مرداسنگ هر واحد مشت درم جوزالسرو خشك سفيده                   

به حك ارزيز بعضي آن بر بعض الشراب قابض دو درم ذرور سازند و ايضاً خبث رصاص و سماق هر واحـد چهـار درم                         

هر يك درم تخم گل چهار درم و ايضاً مقعد بشويند و به روغن گل خام چرب كنند پس شب و ماز و سرمه و سفيده  

بندند و اگر مقعد رد نشود و رجوع نكند به سبب ورم عظـيم پـس                ارزيز بر آن بپاشند ورد كنند اگر رجوع شود و به            
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اولي آن است كه تدبير ورم كنند و به قوت ارخا نمايند بجلوس در آب گرم اندر آن مسكنات وجع و مرخيات درم از                        

ير نرم  آنچه در به آب آن مذكور شد جوشانيده باشند و بعد از آن به روغن شبت و به آبونه چرب كنند كه به اين تدب                        

شود رجوع كند پس در اين هنگام معالجه به قابضات مذكوره نمايند و از آنچه در اين دقت نفـع كنـد مـسكنات در                         

گويد كه هرگاه مقعد  دست كه مذكور شد و خصوصاً نيلوفر مذكور و ضماديكه در آن عدس داخل ست ابن عباس مي

قعد را به شراب قابض بشويند و اين دوا بر آن پاشـند             خارج شود مريض را در آب قمقم كه سابق مذكور بنشانند و م            

جوز السرد و آس خشك و اقاقيا و عصاره لحيته التيس و مازوي سبز هر واحد يك جز و باريك سائيده بكار برند و يا                         

به بگيرند خبث الفضه و به زرورد و سماق هر واحد چهار درم هر دو درم و باريك ساخته بر مقعد بپاشند بعد از آنكه                         

شراب قابض شسته باشند و يا  دقاق كند و مرداسنگ هر واحد يـك جـزو جوزالـسرو نـيم جـزو بيخالـة ارزيـز ودع                            

سوخته هر واحد ربع جزو در آب آس پخته روغن گل بر آن ريخته در هاون حـل كننـد و بـر مقعـد ضـماد نماينـد                             

سرخ و عدس مقشر و پوست انار و جفت         اسماعيل و ايالقي گويند كه طريق عالج اين مرض آن است كه بگيرند گل               

بلوط و همه را در آب بپزند و بپااليند و در آن آب نشينند و ثفل اين به روغن گل حل كنند تا چون مرهم شـود بـر                        

مقعد ضماد كنند و اگر با اين مرض مزاج سرد بود بگيرند و اذي و جفت بلوط و مرز بجوش خشك و مازوي بريان بر    

 كهنه زنگ گرفته و همه را در شراب كهنه يك شبانه روز تر كرده صاف نمايند و يك سـاعت                     روغن زيت و پاره آهن    

در آن شراب نشينند پس مقعد را خشك كرده به روغن تخم ترنج يا به روغن مغز تخم زردآلو يـا روغـن مغـز تخـم                           

ودع سوخته و خاكـستر     شفتالو چرب كنند و اين دوا بپاشند پوست انار خشك و مازو و شاه بلوط و صدف سوخته و                    

سفال سرطان و عصاره لتحيةالتيس و جفت بلوط و خاكستر بالس كهنه مساوي كوفته بيخته به آب مورد تر سرشته 

قرص سازند و بسايه خشك كرده كوفته بكار برند و يا اين دواي مختصر به عمل آرند بگيرند گلنار و مـازو و پوسـت                         

يس و اقاقيا و سفيداب و شب يماني و همه را مثل سرمه سوده بپاشـند                انار خشك و صدف سوخته و عصاره لتحيةالت       

و بر بندند و بخسپند دهم اين دو ادر شراب قابض بپزند دوران شراب نشينند و اگر باري ورم گرم باشـدگل سـرخ و                         

ب گـرم   عدس مقشر و برگ عنب الثعلب در آب او بپزند و با روغن گل حل كرده برم وضع نهند و آماس سرد را در آ                        
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نشستن نافع بود و موم روغن كه از روغن شبت و به آبونه سازند طال كنند تا آماس بر دو هرگاه مقعد بيـرون آيـد و                           

ريش گردد آن را به شراب قابض كه ادويه قابضه در آن پخته باشند بشويند و اين دو استعمال كننـد بگيرنـد سـرب            

رم هـر دو درم و نـرم سـايئده اول مقعـد را بـه شـراب                  سوخته مغسول هشت درم گل سرخ و سماق هر يك چهار د           

مذكور شسته بپاشند ابن الياس گويد كه اگر بروز مقعد به سبب استرخاي شرج باشد مريض را در آبي كـه انـدر آن                        

جوزالسرو و جفت بلوط پخته باشند بنشانند و اقاقيا و مازو و قشار كند و عصاره لجته التيس و ودع سوخته و سخالة                       

اوي باريك سائيده بر مقعد ذرور سازند بعد از آنكه مقعد را به آب آس شسته باشند و يا بگيرند گلنار و مازو                       مس مس 

و سرمه اجزا مساوي باريك سوده به حرير بيخته ذرور كنند و هر صبح سفوف حب الرمان پنج درم به رب به ده درم           

بك سازند و از فواكه رطب و البان و حمـام احتـراز كننـد               بخورانند و غذا مزورة سماق بشيرة مغز بادام و ماكيان و ك           

خجندي گويد كه اين آبزن آن را نافع ست برگ مورد برگ حنا گلنار بلوط جوزالسرو سخالة نحاس اقاقيا پوست انار                     

لحيةالتيس قشور كند مساوي جوشانيده در آن نشينند و اگر ودع سوخته كندر مرداسنگ برابر باريك سوده بپاشند                  

ز مقعد را كه از زحير باشد و براي جميع انواع آن نافع است و ايضاً خبث رصاص هشت مثقال سماق مثل آن گل                        برو

سرخ نصف آن هر مثقال سائيده بر مقعد بپاشند بعد از آنكه به شراب قابض يا به آبي كه اندر آن قـوابض جوشـانيده                         

 هر واحد يك جزو جوزالسرو و ريع جزو باريك سـوده            باشند مقعد را بشويند و ايضاً پوست صنوبر دقاق كندر هر تك           

ست   بعد عسل مقعد به آب قابضات بپاشند و خروج مقعد و استرخاي آن را جلوس در آب شياك نافع است و آن آبي                      

 نبطي رطب پخته باشند بعده به روغن گل چرب كرده بر آن ايـن كبـوس بپاشـند و رد كـرده بـه                         خرنوبكه در آن    

گلنار سرمه سائيده و بپاشند و اين دو مكرر به عمل آرنـد مـع جلـوس در آب قمقـم و آن                و  ازو  م رزيز ا ةبندند سفيد 

نويسد كه خروج مقعد      ست ه اندر آن خزنوب و گلنار و قرظ و طراثيث و مازو و پوست انار پخته باشد انطاكي مي                     آبي

ود و عالجـش تـسمين و اكـل غـذاي           گاهي عقب مرضي بود كه افراط كند تا آنكه بدن الغر گردد و اربطه ضعيف ش               

خـات حـاره و قابـضه       .يابس مثل قليهاست و گاهي به سبب فرط رطوبت و برودت باشد و عالجش جلوس در مطبـو                 

مثل به آبونه و حلبه و اكليل الملك و سماق و باز دست و ذرور مثل سرمه و عدس سوخته و شب و گاهي از ورم بود 
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و آب آهن تاب شرباً و غسالً و خاكستر بزركتـان ذروراً و كـذا عليـق دمـوي                   و آن مذكور شد و روغن كدو نيكو است          

السان سوخته نافع ابن هبةاهللا گويد كه معالجة نثوي مقعد بـه نشـستن در آب قمقـم نماينـد و هنگـام انقـالب آن                          

قعد بپاشـند بعـد     جوزالسرو و اقاقيا و گلنار و عصاره لحيةالتيس و مازو در شب و سفيداب كوفته به حرير بيخته بر م                   

شستن مقعد به شراب قابض درد آن كنند و بر بندند و اگر ورم كند و رجوع نشود بايد كه مـريض را بـه جلـوس در                            

آب رياحين نيمگرم امر كنند پس هرگاه ورم تحليل شود اعاده آن نمايند و تبدير مذكور پردازند طبـري گويـد كـه                       

 بود و عالجش استفراغ به فصد و قي بود بعـد درد او بـه روغـن                 خروج مقعد به سبب استرخا در عضله ممسكه مقرح        

گرم كنند و بر آن ودع سوخته و كندر باريك سوده ذرور نمايند پس هرگاه رجوع شـود و آبـي كـه انـدر آن                           گل نيم 

الحمالم جوشانيده باشـند     آالس و پوست انار و مازو و خرنوب نبطي و گلنار و حشيشه معروف  برعي                 برگ مورد وحب  

هرگاه نيمگرم بماند بنشانند كه تقويت شرح و منع او از خروج كند و اين بعد رد مقعد بكار برند و اگـر ايـن آب بـر                            

مقعد خارج شده برسد رجوع نكند و از آنچه درد و آن نافع بود اين است كه بگيرند بازوي سوخته و مـداد چينـي و                          

نمايند و مريض را از اغذية چرب منع كنند و ايضاً آنچه            صيصبة خروس سوخته و همه را سائيده ذرور ساخته رد آن            

رد آن كند و تقويت شرج نمايد اين ست كه به شراب عفص بشويند و بر آن موضع سك بپاشند و رد كنند و بـر آن                           

كنند و قطع مي گردد بهر آنكه داغ موضـع           رفاده در شراب تر كرده نهاده بر بندند و گاهي استرخاي شرج را داغ مي              

صلب گرداند پس مقعد خارج نشود و بايد كه بر امثال اين معالجـات جـسارت نكننـد كـه آن مـرض ديگـر پيـدا                           را  

گردد  پس عالج ايشان       كنند تعليم چون اين مرض اطفال را به سبب غلبة رطوبت و ضعف اعضا بسيار عارض مي                  مي

االخـوين و گـل ارمنـي و مـازو و جفـت       مبمثل خاكستر چرم غربال كهنه و غير آن كم مذكور شد بايد كرد و ايضاً د             

بلوط و كات هندي و كهرباي نرم سوده به حرير بيخته بر پارچة نرم پاشيده بدان بردارند كه به موضع خود برگردد و 

بعونه تعالي ديگر بر نخواهد آمد و به قول شيخ الرئيس پوست انار جفت بلوط برگ آس رطب گل سرخ شـاخ گـوزن                        

بز سوخته شب يماني گلنار فارسي مازو جمله مساوي بگيرند و در آب بسيار بجوشانند تـا                 سوخته كاغذ سوخته سم     

گرم باشد و اگر طفل باهوش و تميز باشد          قوت ادويه در آب آيد صاف نموده طفل را در آن بنشانند در حالتي كه نيم               
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در كنند و در آنجا كه به سبب ورم و          او را بفرمانيد كه بر سبيل جذب مقعد را به اندرون كشد و اال به اعانت دست ان                 

جز آن ادخال مقعد متعذر باشد اوال مقعد را به موم روغن مناسب يا به زردة تخم مرغ چرب نمايند تا زود برگـردد و                         

بجهت تحليل ورم مغز فلوس خيار شنبر در آب عنب الثعلب حل كرده ضماد نمودن به غايـت نـافع اسـت و بـسيار                         

ر صغر سن اين مرض پديد آيد بعد از چندي كه رطوبات كم گردد و قـوت در اعـضابه هـم                      باشد كه چون اطفال را د     

  .رسد خود بخود بدون عالج زائلي شود

  

  حكه مقعد

يعني خارش مبرز گاهي به سبب ديدان صغار متولد افتد و خروج كرم بر اين نوع دال بود و گاهي به سـبب اخـالط                         

الط مع تز حرور براز بر اين نوع داللت كند و گـاهي بـه سـبب انـصبه آب               بورقي يا مراري لذاع باشد و خروج اين اخ        

خون سودادي حاد لذاع بر مقعد بود اين مقدمه بواسير باشد و از سوزش و ثقل مقعد خالي نباشد و گاهي بـه سـبب                         

ع اسـت و    قروح و سخة مقعد عارض شود عالج در ديداني به عالج ديدان معالجه نمايند و استعمال تربد و صـبر انفـ                     

قروحي را به عالج قروح تدارك كنند و در كائن از اخالط مراري و بورقي اگر ماده از عضوي مافوق آن سـيالن كنـد                         

اصالح غذا و تنقية آن خلط به فصد و مسهل نمايند و اگر در مقعد محتبس باشد به شيافات منقي معاي مستقيم از                       

استفراغ كنند و قـي نفـع تمـام دارد و بـه حمـوالت معدلـه و       خلط بلغمي و صفراوي كه در به آب زحير مذكور شد         

مخدره معالجه نمايند و ماليدن سركه خمر در اين نوع خيلي سودمند است و كـذلك حجامـت بـر عـصص و شـرب                         

طبيخ سپستان و عناب و طال به عصاره مجموعه اجزاي انار نافع و روغنهـاي مرطـب مثـل روغـن بنفـشه در روغـن                          

 بر مقعد بمالند و ادامت حمام و جلوس در آب شيرين نيمگرم كنند و اگر در روده مستقيم بلغـم           نيلوفر و مسكه تازه   

شور باشد به حقنها و حموالت مسهله تنقيه كنند و اين ضماد نافع است گندناي سوده ده درم موميـائي هفـت درم                       

صبح و شام بر مقعد نهند و يا صبر   موم سه درم روغن ناردين يا نرگس يا سوسن اوقيه و نيم به دستور ضماد ساخته                 
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زوفاي خشك سائيده با پيه بط آميخته حمول سازند و يا آب انار ترش باندك عسل آميخته طال كنند و يا صبر بطال                       

حل كرده طال نمايند و يا به روغن گل و سركه و صبر و موم ضماد كنند و ايضاً اگر خلط مراري بود تنقيـه بـدن بـه               

نند و اگر بورقي باشد بهليله كابلي و ايارج و غاريقون نمايند و هر چه در بحث حكة مطلق بيايد                    آب انارين و هليله ك    

مفيد بود و آنچه مقدمه بواسير باشد در آن فصد باسليق و حجامت مابين و ركين و ارسـال علـق كننـد و اضـمده و                           

بن دهنـد و اصـالح خـون باغذيـه و           مبرده مسكنه بكار برند و جهت اسهال مسهل سودا و مطبوخ افتيمون و مـاءالج              

ادويه مبردة مرطبه نفه نمايند و مقل در روغن تخم زردآلو حل كرده بر مقعد مالند و ماليدن صبر محلول در شـراب                       

و ممزوج به موم روغن مرتب از روغن گل يا روغن زردآلو نيز نفع كلي دارد و از اغذيه سوداوي پرهيز كننـد و شـب                          

اوي سرشته مقدار يك درم به پارچه نرم بردارند و حمول سازند و اين حب نافع بـود بـرگ                    يماني بريان و قطران مس    

مورد دو درم شونيز چهارم درم جوز سوخته با پوست دو عدد همه را سائيده به عسل قوام نمـوده حـب سـازند و يـا                           

 بدان تر كرده و بر مقعـد        شيب يماني بريان چهار دانگ قطران دو دانگ به سركه حل كرده طال سازند و پارچه كتان                

نهند و اگر آب پودينه با صبر و يا زهره گاو به آب سداب يا روغن بيد انجير بكار برند سودمند بود و يا صبر يك جزو                           

نويـسد كـه      زوفاي خشك دو جزو با روغن گل و سركه و آب انار ترش سائيده و صبح و شام بنهند مؤلف اقتباس مي                     

 مقعد و حبس بول بر آن گواهي دهد و عالجش عـالج آن اسـت و پيـه بـز را در روغـن                         اگر از ريح بواسير بود كرمي     

زردآلو و شفتالو گداخته مقل ازرق حل كرده بمالند و در آنچه از خلط مراري بود بعد فصد باسليق اول مقعـد را بـه                         

ه آبـي كـه گـل سرشـوي         آب نيمگرم تا دير بشويند بعده سركه در روغن گل برابر آميخته بمالند و بعد يك ساعت ب                 

بسيار در آن حل كرده باشند آبدست نمايند گيالني گويد كه بهترين چيزيكه در اين بـه آب اسـتعمال كـرده شـود                        

خواه از كرم كوچك بود يا از خلط بورقي يا از سبب ديگر اين ست كه اندك جدوار خـالص در سـركه كهنـه سـوده                           

عمال اين سه مرتبه در سه روز باذن اهللا تعالي شفا بخشد صاحب شفاء               اندرون مقعد نهند كه است      بخرقه يا پنبه آلوده   

االسقام گويد كه جميع اقسام را مسح مقعد به روغن گل و سركه و حجامت عصص نافع ست و اگر حكه لذاعه باشد                       

ع آالس و مـازو و جمـ        بگيرند بوره ارمني و زنگار و استخوان ماهي و سرگين سگ و گربه و كبوتر و گنجـشك وحـب                   
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كرده بدان تدخين نمايند و ماليدن گل وراقن و كذا روغن آن در تسكين حكه مقعد مجرب سـويدي سـت و ضـماد                        

محروث و نصف او خاكستر چوب انگور و كذا زردي بيضة بريان و روغن بادام تلخ و حمول خوالن و تمريخ به رطوبت 

  .ر واحد مسكن حك مقعدستانار ترش كه دانة او صمغ شحم ادواغشيه او كوفته گرفته باشند ه

  

  قروح مقعد

اسباب اين يا از امور داخليه بود و يا از خارجيه و در اكثر خلطي تيز بود و يا كدام سببي خراشنده عالج به پاشـيدن                          

االخوين و گل ارمني و كهربا       مجففات قويه مثل سرب سوخته مغسول و مبرد اطراف شجر سماق و اطراف مورد و دم               

كه در به آب سجح مذكور شد معالجه نمايند و اگر درد شديد باشد تخدير حس موضع بمثل افيـون                    و غير آن ادوية     

و بزرالبيخ و بيخ لفاح نموده به عالج پردازند و مرهم اسود و مرهم زنگار و مرهم مرداسنگ و مـرهم زرد آن را نـافع                          

هترين ادويه اسـت و روغـن ديـودار را          ست هر واحد از اين در صوف آلوده حمول كنند و طال و زرور در گل سرشو ب                 

خواص عجبيه است و بيعديل و به آبي كه اندر آن گل سرخ و پوست انار و جفت بلوط پخته باشند بشويند و اين دو                         

انافع ست ارزيز سوخته سماق هر يك نيم جرو مازو به زرور و هر يك نيم جزو اقليميا عصاره بار تنـگ ودع سـوخته                         

 ادويه را سائيده بكار برند و اگر افيون زعفران هر يك نـيم دانـگ مرداسـنگ يـك مثقـال                      نشاسته هر واحد يك جزو    

سفيده ارزيز نيم درم روغن كنجد پنج درم ضماد سازند نافع بود و هر چه در شقاق مقعد گذشت و انچـه در بـه آب                          

راحت متقادم و يا سـجح و همـه         قروح مطلق بيايد بكار برند انطاكي گويد كه قروح مقعد يا از سوءمزاج بود و يا از ج                 

معلوم شده و از آنچه مطلقا بدان مخصوص است مرهم اسود است و روغن گل يا زيت كـه در آن ارزيـز حـك كـرده                           

باشند بعد اگر قروح نزافة رطبه باشد عالجش به همة ادوية يابس و قابض نمايند مثل مازو و بلوط و آس و سـماق و                         

الحديد و مقل و اگر يابس باشد بجميع ادويه لـين مثـل مـرهم ابـيض و                   ون خبث مرداسنگ ذردراً و صبر كالً و معج      

لعابات و شحوم كنند بعده اگر قرحه متعفن شود آن را به آب گرم پاك كنند و بر سياهي آن هراكال مثل روغن زرد                        
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و ايـن قـانون     و زنگار نهند تا آنكه نقاي او حاصل شود پس مدمل مثل صبر و مرداسنگ سندروس استعمال نماينـد                    

الملـك بـه ميفنـتج و كـذا انـار تـرش              كلي در عالج قروح است سويدي گويد كه صبر به شراب و عسل و كذا اكليل               

محصور به شحم او مطبوخ به عسل تا آنكه قوام او غليظ گردد و كذا خوالن و كذا توتياي كرماني و معدني و هنـدي                         

كـذا خاكـستر بـردي بـه آب سـرطانات نهـري و كـذا زهـرة                  و كذا زهرةالنجاس و كذا روغن گل و رصاص سوخته و            

جاموش و كذا كندر و كذا زردي بيضة خام يا نيمگرم بر آتش و كذا زرنيخ سرخ به روغن گل و كذا مـازو كوفتـه بـه                            

آالس و برگ آن و ضماد زوفـاي رطـب و كـذا عـدس مقـشر و                    آب يا شراب پخته و كذا گل ارمني و كذا طبيخ حب           

 و مساوي كوفته به آب پخته و كذا سعد و زرده بيضه و كذا زهـره نـر گـاو بـه عـسل و كـذا بـرگ                    پوست انار و زرور   

بنطافلن و در صبر و كذا دار شيشعان و كذا بزركتان سوده و كذا بـردي محـرق و كبـوس توتيـاي كرمـاني و نطـول                    

 اهل هند شاخ گوسـفند  مشكطرا مشيع و جلوس در طبيخ برگ زيتون كوفته هر واحد نافع قروح مقعدست و به قول  

يا سم آن يا پوست بيضه يا كاغذ هر كدام سوخته بعد چرب كردن مقعد ذرور كردن مفيدست و يا سپستان سوخته                      

  .و يا پوست غربال كهنه سوخته و يا تخم سن سوخته و يا ماز و پوست انار بپاشند

  

  مقعد غير مثقوب

 نباشد عالجش در اطفال اين است كه در دبر او بر سـوراخ              صاحب ترويح گويد كسي كه پيدا شود و در دبر او سوراخ           

تر كرده نهند و در آن يك دو روز انبويه و ارزيز بنهند بعد از آن به                  كنند و از مبضع بشكافند و صوف در شراب قابض         

اشـد  مراهم معالجه نمايند وگاهي اين به صبيان و غير هم از رجال و نسار عقب قرحه كه عالجش كما ينبغي نشده ب                     

حادث شود و موضع ملتحم و منسد گرد و عالج اين نيز مثل آن عالج نمايند و حفظ مقعد بفتيلـه يـا انبويـه ارزيـز                           

ملطوخ به بعض مراهم ملحمه تا آنكه صالح كامل يابد بايد كرد و در زمانة طفلي فقيري پير را ديدم كه در مقعـد او                         

لفتيش احوال او نكردم و اين از آن جمله است كه عقـل اسـتنجاد او                آمد ليكن     منفذ نبود و براز او از راه دهن بر مي         
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نمايد و همچنين است عالج زني كه در فرج او منفذ نباشد و عورتي را ديدم كه در فرج او سوراخ و محل دخـول                           مي

  .آمد ذكر نبود ليكن در آن شگافي بود كه از آن بول دقت احتياج بيرون مي

  

  فوهات عروق

فتاح عروق مقعد و خروج خون از آن همچون بواسير بدون ظهور عالمـات بواسـير سـببش امـتالي                    عبارت است از ان   

خون است يا رداءت كيفيت و انقالب آن به حدت و  اكاليت يا به مخالفت باقي اخالط كه محتـرق شـوند و ايـن بـه                    

مثل پنير كهنه و سير و خـردل        رنگ آن دريافت شود و امتالئي به تقدم امتال و گاهي فوهات از ادامت اغذية حريفه                 

افتد و گاهي اين را او دار محفوظ بود مثل حيض زنان و عالجش دشوارتر است و گاهي باد دار مختلفـه آيـد و ايـن                           

تر بود و گاهي قطع خون سبب موت گردد و چون طبيب جاهل در ابتدا مبادرت بـه نوشـانيدن اشـياي قـاطع                          سهل

نند تا آنكه در زانوها ضعف ظاهر گردد  كه آن شفا از امـراض كثيرسـت و   خون كند پس سزاوار آن است كه قطع نك     

بعد ظهور ضعف در آن قطع او واجب است بهر آنكه اگر در آن تأخير كنند به استسقا انجامد عالج اول جـذب خـون                         

 و افضل بمحاجم و فصد فيقال و تقويت عروق مع ترك مولدات خون نمايند بعد از ان تعديل مزاج و قطع خون كنند                

در اين قرص كهرباست و ترياق الذهب جامع ست همه را و كذا فنجنوش و از مجربـات آشـاميدن مرواريـد محلـول                        

االخوين صمغ عربي بريان همه مساوي هر كدام يك جزو مقـل             است و اين دوا به غايت سودمند است حجراليهود دم         

زو همه را كوفته بيخته يك درم از آن به طريق           خاكسر اسفنج هر كدام نصف جزو و سندروس ربع جزو كندر ثمن ج            

سفوف بخورند و يا در زردة بيضة نيم برشت آميخته بدهند و همچنين گل مختوم با ربع وزن آن شب يماني است و                       

فتائل افيون مجرب است و كذا كافور ابومنصور و خجندي گويند كه از آنچه قلع اين كند استعمال قي و ادامت ايـن                       

 دو درم كهر با صمغ هر واحد يك درم باقي اجزا همان قرص كهرباسـت كـه در مبحـث بواسـير در                        قرص است بلوط  

الحديد و قشار كندر و تخم مويز خيسانيده باشـند           قول ابوسهل گذشت و يك مثقال از آن به شرابي كه در آن خبث             
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الحديـد تنـاول نماينـد و يـا          ن خبـث  بدهند و لزوم اين و او اين شراب دائم نمايند تا آنكه منقطع گردد و ايضاً معجو                

كندر يك جزو كتيرا نيم جزو با مويز همچنين هر دو آميخته سه درم بخورند و بر آن مداومت كننـد و صـبر كنـدر                          

االخوين سوده بر مقعد بپاشند و يا در سفيدي بيضه سرشته بر مقعد ضماد نمايند و چون اثر ضـعف در                      انزورت و دم  

حم كه بر آن آب و شراب اندخته باشند غذا سازند و جوارش فنجنـوش ايـن علـت را نـافع                      آن ظاهر گردد و به ماءالل     

الريـه و اكلـه و جنـون و          الجنـب و ذات    ست جالينوس گويد كساني را كه افواه عروق مقعد منفتح شود ايشان را ذات             

نند مثل اين امـراض بـه       جرب و تقشر جلد و قوبا و جذام و سرطان و مانند آن به هم نرسد پس اگر عالج ناصواب ك                    

ايشان عارض گردد و هالك شوند مگر آنكه لزوم استفراغ آن خلط و جودت تـدبير نماينـد و گفتـه كـه ادويـه مـانع             

الدم چهار گونه است يا مجففه يا مغريه يا كاويه يا مخدره يهودي گويد كه اگر از انسان خون بسيار سيالن كنـد          نزف

ي يا فواق بود بسرعت هالك گردد و اگر غشي عراض نشود و ليكن قـي و خلفـه                   از هر موضع كه باشد و تابع آن غش        

حادث گردد و تابع آن فواق شود ايضاً بميرد و بعضي متأخرين مينوسيند كه فوهات عروق نـزف خـون اسـت بـدون                        

  .تاليل و عالجش مثل بواسير بود و هر آنچه نفع بيكي از اين هر دو نمايد نفع بديگر كند

  

  امراض كليه

يعني بيماريهاي گرده و گرده را عارض شود امراض سوءمزاج و امراض تركيب در صعتر مقـدار و كبـر آن از سـده و                         

حصات و امراض تفرق اتصال مثل قروح و اكله و انقطاع عروق و انفتاح و انفجار آن و هر واحد از اين امراض ثالثه بـا                          

 ميان غير آن است و اين كمتر بود پس اگر در اين مجاري              در نفس گرده عارض گردد يا در مجاري آن كه ميان او و            

سده از خون يا خلط ديگر يا حصات حادث شود مشارك گرده در عالج بود و چون امـراض در گـرده كثـرت نمايـد                          

جگر ضعيف گردد تا آنكه به استسقا انجامد گرده حار يا بارد بود و چون ببنند كه صاحب اوجـاع گـرده بـول لـزج و                           

د بدانند كه اين ارادة او جامع آن مينمايد بهر آنكه جذب مواد رويه كند و گاهي حصات پيدا كند و ايضاً                      غروي ميكن 
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امراض آن به بول غليظ كه در آن ثفل را سبب بسيار باشد منحل ميگردد و بيشتر بستن هميـاني الـم و حـرارت در                          

سبب بعد او از قلب و مجاورت او از اعـضاي بـارده و              گرده پيدا ميكند و گويند كه امراض بار و اكثر در گرده افتد به               

آن فقرات قطن است و به سبب كثرت نزول مائيت لنبويي گرده و ليكن با وجود اين معلوم نمايند كه حرارت چـون                       

بر گرده مستولي گردد امراض كثير كه موجب هالكت شوند اندر آن پيدا گردند پس بـر كثـرت تـسخين آن جـرات                        

خجندي ميان كبد و كليتين مشاركت ست فلهذا هر واحد از آن از امراض يكديگر مـريض ميـشوند                   ننمايد و به قول     

مشاركت گرده به كبد در امراض بيشتر از مشاركت كبد به گرده است و بدانند عالماتي كه از آن استدالل بر احـوال                       

نگي و حال شهوت جماع او وحال       گرده كنند بول است در مقدار و وقت و رنگ او و آنچه مخالط آن گردد و حال تش                  

ساقين و نفس وجع و ملمس و از آنچه موافق و مخالف بود و گاهي همراه امراض گرده قلت بول باشد و امراض گرده                    

گاهي مشابه به امراض جگر گردد و فرق فيمابين آن است كه در امراض گرده اشتها به الكل ساقط نشود بـه خـالف                        

 باالي آن حبه آبات بسيار بود دليل مرض در گرده او باشد و منذر بطـول امـراض       امراض جگر و كسي كه بول كند و       

آن بود اگر سبب او امري از خارج مثل تناول اغذيه غليظه و قواتر تخمه نباشد و همچنـين صـعب رسـوب لحمـي و                          

كه مـرض در    شعري و كرسني نضيج ليكن نضج چون بسيار شديد بود و باوي خلط از اشياي ديگر باشد معلوم كنند                    

مثانه است و اگر نضج از آن كمتر بود و در گروه باشد و اگر نضج نه نبيذ دريابند كه مبداء مرض در جگر است پـس                           

اگر صحت در آن نبود نضج نباشد و اگر آفت در آن نبود عدم نضج نباشد دور امراض گرده اكثر بوي دهـان نـاخوش                         

 آالت تنفس مؤدي گردد و اين همه از مشاركت گرده با جگر بـود               گردد و گاهي بيماري گرده به امراض قلب و ريه و          

بالجمله امراض گرده دوازده مرض ست يعني سوءمزاج گرده و هزال كليه و ضعف كليه و ريح الكليه و وجـع كليـه و                        

سدد كليه و ورم كليه و دبيله كليه و قروح كليه و جرب كليه و يا ديابيطس روحصات و رمل كليه طريـق تـشخيص                         

مراض گرده كه از سوءمزاج حار و بار باشد بايد كه به قاروره نظر كنند اگر رنگـين بـسرخي و زردي و بـا حراقـت و                            ا

بوي بد باشد و احياناًً دهنيست باالي بول بود و با وي سرعت نبض و گرمي موضع گرده و كثرت تـشنگي و سـرعت                         

 سرعت قبول اورام حاره و قوت شهوت جمـاع و           قيام به بول و عدم ضبط آن و هنگام بول احساس حرارت در مجري             
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 حاره و تقدم تناول اغذيه و ادويه گـرم و رياضـت مفـرط و                 انتقاع به وضع ادويه باردة بر اسفل پشت و تضرر از ادوية           

تعب و خواب بر فرش گرم باشد مرض از سوءمزاج حار بود و پس اگر با ثقل و دردي در گرده باشد و آثار غلبة خون                          

 از سوءمزاج حار دموي باشد و اگر با وجود عالمات سوءمزاج حار سوزش و خلش و تپ آثار غلبه صفرا هويدا                      پيدا بود 

باشد سوءمزاج حار صفراوي بود و اگر قاروره و رنگ رو سفيد باشد و با آن سردي موضـع گـرده و ضـعف و انحنـاي                           

ارده در گرده و تقـدم شـرب آب سـرد          پشت مثل پشت پيران و بطالن شهوت جماع و عدم تشنگي و كثرت امراض ب              

بسيار و چيزهاي سرد خاصةً بر ناشتا و بعد حمام و رياضت و خوردن اغذيـه و ادويـة بـارد و مالقـات هـواي سـرد و                             

خواب بر زمين سرد و بر بستر بارد و تضرر از سردي بود از سوءمزاج بارد باشد پس اگر گراني در موضع گرده و غلظ                         

نيز پيدا بود از سوءمزاج بلغمي باشد بقراط گويد كه چون بول چرب بود و زود زود بيـرون آيـد                     بول و ديگر آثار بلغم      

گدازد و هم او گويد كسيكه بـول او بـه روغـن مانـد يعنـي                  عالمت آن بود كه حرارت برگرده غالب است و پيه او مي           

  .چرب بود و ناگاه بيرون آيد داللت بر مرض حار در گرده كند

  

   كليهعالج كلي امراض

بدانكه قي در اكثر امراض گرده سود دارد و فصد باسليق و قي در امراض مادي گرده بهترين منقيات است به خـالف       

آرد و سبب سجح آن ميگردد و اما بعـد تنقيـه كـه قـدري مـاده در                     مسهل و مدر كه مدرات علت به مجاري بول مي         

د و ايضاً هر چند مسهل ماده را از مجاري بول به امعا             نفس عضو باقي ماند در اين وقت چيزهاي مدره نفع تمام بخش           

فرسـتد پـس تـا        آرد اما از آنكه بعضي اجزاي او خالي  از ادرار نباشد چيزي از مادة بدن به مجاري بـول هـم مـي                        مي

ضرورت نباشد مسهل ندهند و هر چه مقوي جگرست مقوي گرده است و امراض گرده و مثانه اكثر منجر بـه فـساد                       

  .گردد ند و اصالح حال كبد موجب اصالح حال گرده و مثانه ميجگر ميشو
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  عالج امراض گرده از سوءمزاج حار

و آن هزال كليه و ضعف كليه و وجع كليه و ورم آن و قروح آن و ديابيطس است چيزهاي مبرد مرطب كه ذي ادرار                         

و تخم كاهو و مغز تخم هندوانه و كدو و نباشد از لعابات بارد مثل لعاب بهدانه و اسپغول و شيرجات مثل شيره خزنه          

خشخاش و زرشك و اشربه بارده مثل شربت انار و زرشك و ريباس و خشخاش و صندل و نيلوفر و بنفـشه بدهنـد و                         

يا قرص طباشير ملين سه ماشه در شربت صندل ترش يك توله سرشته با شيره خشخاش نه ماشه و شربت نيلوفر و                      

شستن در آن در تبريد گرده نفع عظـيم دارد و اضـمده بـارده مثـل اقاقيـا و عـصاره            توله دهند و شربت آب سرد و ن       

لحيةالتيس و صندل و گلنار به آب شاخهاي نورسته درخت انگور يا آب برگ مـورد يـا آب خـار شـتر بـر آن ضـماد                

تعمال كننـد و    النفع است و طباشير و كافور و نيلوفر و بنفـشه اسـ             نمايند و ضماد صندل سفيد به گالب سوده سريع        

خوردن خيار و با درنگ به سركه بپرورد ده نفع كثير دارد و اگر از آب اينها و سركه و ترنجبين سكنجبين ساخته در 

آب گشنيز سبز دهند بسيار مفيد بود و ايضاً بر بستر سرد و تر خفتن ليكن در تبريد گرده مبالغه نكند كـه فعـل او                          

اسفاناخ است يا آش جو به شربت نيلوفر و يا پالك و گشنيز سبز با برنج دهند             باطل شود و نيكوترين غذا آش غوره و         

و در دموي بعد فصد با سليق تدابير مذكوره بكار برند و در صفراوي جهت تنقية صـفرا مـسهل صـفرا دهنـد يـا آب                           

را آب انارين معصور انارين با شير خشت و شربت بنفشه بعده تدابير مذكوره به عمل آرند و اگر خواهند بهر تنقية صف

نه توله مغز خيار شنبر شش توله ترنجبين پنج توله شيرخشت چهار توله آلو بخارا ده عدد شربت ورد مكرر چار توله                  

روغن بادام هفت ماشه بدهند غذا شله اسفاناخي روز ديگر قرص طباشير كافوري سه ماشه شيره كاسـني و خيـارين               

ربت نيلوفر دو توله سبوس اسپغول هفت ماشه پاشـيده تبريـد دهنـد و بـه                 هر يك نه ماشه لعاب بهدانه سه ماشه ش        

همين طور سه چهار مسهل داده خمير صندل ترش با عرق فواكه دهند و يا ديگـر مفرحـات بـارده خوراننـد اقـوال                         

حكما سويدي كه شراب آب برگ كاسني يا شيره تخم آن و كذا شيره تخم خيار در تسكين حرارت گرده مجرب من 

ت و دانه انار ترش به گالب شسته افشرده از آب او هشت اوقيه گرفتـه بـا يـك اوقيـه سـكنجبين و شـيرة تخـم                             اس
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خيارين و تخم خرفه نوشيدن و كذا ماءالقرح در ظرف نقره و يا طال آشاميدن و كذا خربـزة زرد و خـوردن يـا شـيرة       

ج سـخونت گـرده بـشرب شـير خـر و بـز              تخم او نوشيدن هر واحد مسكن حرارت گرده است شيخ ميفرمايد كه عال            

معلوف به به قول بارد و به دوغ گاو نمايند اگر خوف تولد سنگ نبود و اگر خوف آن باشد آب دوغ به نوشند كـه آن                           

شديدالتطفيه حرارت گرده است و همچنين جميع عصارات و لعابات كه معلوم است و چون بدان حقنه كننـد انجـع                     

 و روغن تخم خيار ميكنند و جيد بود و كذلك ضمادات مرتـب از آن و تمريخـات بـه       باشد و گاهي حقنه به آب بارد      

روغنهاي بارد و كافور را در تبريد گرده تأثير بسيار است و بالجمله تشنگي در مثل اين مزاج تواتر ميكند و منـع آب                        

الجـش راحـت و آسـايش       سرد جائز نيست جرجاني و ايالقي گويند كه اگر سبب سوءمزاج تعب دريافت بوده باشد ع               

بود و به روغن گل و اندكي سركه و گالب طال كنند و شيره تخم خرفه و سكنجبين و آب خيار و دوغ ترش دهند و                          

طعام از حصرم و نيشوق و كشك جو و طفشيل از عدس و آب غوره روغن چكانيده سود دارد و اگـر بـه آب خيـار و                            

كنند صواب بود و منفعت بيش كندو اگر سبب اغذيـه و اشـربه              آب برگ خرفه و آب عنب الثعلب و روغن گل حقنه            

گرم بوده باشد آن را ترك نمايند و همين تدبير مذكور بكار برند و اگر به مرض ذيابيطس انجامد جـدا گفتـه آيـد و                          

اگر ماده خون بود اول رگ باسليق زنند و اگر ماده صفرا بـود بـه طبـيخ بنفـشه و سپـستان و عنـاب و آلـو بخـارا و                                

تمرهندي و مغز خيار شنبر و شير خشت تنقيه نمايند يا حقنه لين كنند تا صفرا كم شود و پس قـصد بايـد كـرد و                           

آب انار و آب كاسني و آب خيار و خيار بادرنگ با شكر دهند يا كشكاب با روغـن بـادام بخوراننـد و ضـماد از لعـاب                             

گرده نهند و اگر حرارت سـخت قـوي بـود در ايـن              اسپغول و آرد جو و آب گشنيز و قدري سركه سرشته بر جايگاه              

ضماد سفيدي بيضه مرغ و روغن گل و آب خرفه و آب عصي الراعي و بنفشه و نيلوفر و صندل زياده كنند و شـربت                         

بنفشه و شربت آلو بايد داد و طعام آنچه مذكور شد محمود گويد كه هر صبح آب انارين مشحومين سه اوقيه و شكر                       

ده درم بياشامند غذا ماءالشعير و اگر حرارت كرده افراط كند بايد كه معالجه آن به شيره خرفـه و                    سفيد يا ترنجبين    

قرص طباشير ملين و قرص كافور كنند يا شربت خشخاش يا شربت سيب يا شربت به يا انارين يا غوره هر كدام كـه                        

 است صندل سقيد گلنار سماق هر واحد        حاضر باشد ده درم به نوشانند يا اين قرص مقدار يك مثقال بدهند كه نافع              
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دو درم كافور يك دانگ طباشير سه درم تخم كاهو تخم خرفه هر واحد هفت درم تخم حماض گشنيز خـشك گـل                       

قبرسي گل ارمني هر واحد سه درم همه را باريك سائيده به آب خرفه يا آب كاهو سرشته اقراص سازند و به آب انار                        

بت ريباس يا بشيره تخم خرفه بخورند يا هر صبح دوغ گاو يك رطل بقرس طباشـير  ميخوش يا به آب غوره يا به شر      

قابض يك مثقال به نوشند و صندل سرخ و گالب برگرده ضماد كنند و اين ضماد نيز نافع ست صـندل سـفيد گـل                         

ن شـبه آب    سرخ گلنار تخم كاهو هر واحد سه درم كوفته به آب كاهو آميخته ضماد نمايند و اگر فصل تابستان و س                    

باشد در آب سرد نشانند خجندي گويد كه شربت حماض يا اشربة ديگر كه سابق مذكور شد به نوشند و غذا عدسيه                      

و حصرميه يا زرشكيه به شيرة مغز بادام سازند و شربت عناب بشيره تخم خرفه دهند و روغن گل به انـدكي سـركه                        

رش بنوشند و مزورات مـذكوره بخورنـد و اگـر صـفراوي باشـد         بمالند و اگر در آنجا ماده دموي بود بعد قصد اشربة ت           

بشربت ورد مكرر و شربت آلو مسهل تنقيه كنند و بعد از آن دو سه روز راحـت داده فـصد كننـد و اشـربة مـذكوره                            

بدهند و غذا ماءالشعير به روغن بادام سازند و اگر حاجت تبريد قوي باشد اين قرص دهند و نـسخة آن همـان سـت                         

ل محمود گذشت ليكن عوض گل قبرسي گل سرخ است و وزن اين و گل ارمنـي هـر يـك ده درم نوشـته                         كه در قو  

سعيد گويد كه چون مزاج گرده به حرارت خارج گردد و عالجش به شرب ماءالشعير و استعمال سكنجبين و شـرب                     

ب و صـندل كننـد و غـذا         العالم و گـال     شيرة تخم خرفه و خيار بشربت بنفشه نمايند و تبريد حوالي گرده به آب حي              

نويسد كه شخصي را استاد مـن بـه خـوردن             بمزورة اسفاناخ سازند و كاسني و كاهو به آب غوره خورند سرهندي مي            

كافور زياده از شربت آن امر كرده در شهر مشهور اين است كه به قدر يك توله در يك دفعه داد و مريض تحمـل آن               

رين و آب خيارين و آب خالص سرد  مكرر تجربه كردم پس تا ممكن بود نمود و صحت يافت و ضرر مدرات مثل خيا

از آن اجتناب نمايند حكيم شريف خان ميگويند كه تصديق به اين تجربه عقل نميكند چه شيخ گفته كـه منـع آب                       

سرد جائز نيست و گيالني نوشته كه عالج سوءمزاج حار اسـتكثار از شـرب شـيرة تخـم خيـار و خرفـه اسـت و آب                            

رين با شكر نيز جائز داشته و مخفي نيست كه اين اشيا مدراند و آب انار و كاسني و نيلوفر را تأثير عظـيم سـت                          خيا

ترست در تبريد گرده و اين سفوف نيز نافع و تقطيرالبول با حرقت را                بعضي گويند كه ادويه سرد كرده آشاميدن نافع       
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ر واحد ده درم تخم خبازي تخم خطمي هر واحد سـه درم             نيز مفيد مغز تخم خيار مغز تخم خيارزه مغز تخم كدو ه           

السوس نيم درم كوفته بيختـه يـك درم بخورنـد            مغز بادام شيرين مقشر يك درم صمغ آلو كتيرا هر يك دو درم رب             

  .غذا مزوره ماش با كدوي تازه يا ريباسيه و يا رمانيه و امثال آن سازند و از اغذيه و ادويه حلوه اجتناب نمايند

  

  ج امراض گرده از سوءمزاج باردعال

و آن هزال كليه و ضعف كليه و وجع كليه است معجون لسان العصافير و لبوب صغير و كبير دهند و اگر قبض طبـع                         

باشد گلقند عسلي چار توله و گالب و عرق باديان بدهند و فالسفه بخورانند و مغز فندق و پسته و نارجيل و كنجد و                 

ر و مويز و انجير تنقل نمايند و روغنهاي گرم مثل روغـن قـسط كـه در آن فرفيـون سـوده                       حبةالخضرا و بادام با شك    

آميخته باشند بر گرده بمالند و از ترشي و فواكـه بـارد اجتنـاب كننـد و غـذا شـوربا و كبـه آب و گوشـت كبـوتر و                                

الـسوس مقـشر      اصـل  گنجشك با مصالح گرم سازند و اگر بلغمي بود قي و اسهال بر ايـن تـدابير مقـدم دارنـد مـثالً                      

الثعلب هر يك نه ماشه جوشـانيده گلقنـد عـسلي      پرسياوشان هر يك هفت ماشه باديان تخم خربزه تخم فرطم عنب          

چهار توله سه چهار روز داده ني كنانند و باز دو سه روز مطبوخ نوشانيده شب حب ايارج خورانيده صبح سناي مكي                      

توله ريوند خطائي پنج ماشه خيار شنبر هفت تولـه تـرنجبين شـربت              يك توله تربد سفيد هفت ماشه مويز منقي دو          

دپنار هر يك چار توله روغن بادام هفت ماشه در مطبوخ مذكور افزوده مسهل دهند همچنين سه چهار مـسهل داده                     

دي پس از آن فالسفه و لبوب كبير و كموني كبير خورانند و روغن قرطم و قسط و بادام تلخ بمالند اقوال اطبـا سـوي                        

برشت و عوض سفيدي او روغن گاو آميزنـد و در هـر بيـضه نـيم درم تخـم                     نمايد كه بگيرند سه بيضه نيم      تسويد مي 

جرجير و اندكي نمك افزوده هر سه بيضه وقت خواب بخورند كه تسخين عجيب گرده كنـد و مجـرب مـن اسـت و                         

خضرا و كمادريوس و خولنجان و اسارون و جوز و روغن آن و جوز خر و مربي به عسل و حاشا و سعد به روغن  حبةال

قسط شيرين و فطر اساليون و دارشيشعان و كرفس و عصاره آن و ريوند و فانيذ و سيساليوس شرباً و روغن نارجيـل                       
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شرباً و مرو خاو بادام تلخ كالً و ضماداً و حرف شرباً و خلطا در طعام و روغن اليه شرباً و حقنه هر واحد مسخن گرده                          

نويسد كه حقنه به روغنهاي گرم و به اوراك حار و روغن گاو و روغن كنجـد و روغـن جـوز و روغـن                           لي مي است بوع 

كلكالنج و روغن بادام تلخ و روغن قرطم و به آب حلبه و شبت و شورباي كله بره و بچة كبوتر و غير آن نافع سردي                          

وغن جوز و پسته و روغن قسط خاصه مالش نمايند و گرده است و از خارج با پيه روباه و پيه كفتار و به روغن غار و ر

گاهي ميان آبهاي مذكور در روغنها حسب واجب بالمناصفه جمع كـرده حقنـه ميكننـد و ايـضاً ضـمادات از ادويـه                         

مسخنه معلومه سازندو كموني را منفعت عظيم ست در عالج سردي گرده خاصـه آنچـه اجـزاي او بـسيار بـسايند و                        

ار قوي ست و قريب آن به روغن حبةالخضرا و پسته است و به روغن اليه چون حقنه كننـد    حقنه به روغن قسط بسي    

آن را در تسخين و تقويت گرده تاثير نيك است ايالقي و  جرجاني گويند كه تمريخ به روغن فرفيـون نـافع اسـت و                          

بود اوالً بقي امـر كننـد تـا         غذا نخوداب و بچه كبوتر و دارچيني و قليه خشك و گنجشك بريان بدهند و اگر با ماده                   

بلغم پاك گردد و بعد از آن كه در به آب قولنج بلغمي مذكور شد به عمل آرند پس ادويه گرم بكـار بردنـد و روغـن                            

فرفيون بمالند و معاجين و مروخات حاره مقوي باه كه در به آب ضعف بيايد در اين به آب نافع است و غذاي مذكور                        

گويد كه هرصبح جالب از باديان سه درم و گلقند عسلي ده درم بياشامند و غذا مـزورة                  دادن مناسب بود ابن الياس      

نخوداب مع لحوم عصافير و كبوتر صحرائي و كبك و تيهو خورند و بر پشت و موضع گرده روغن قرطم يـا پـسته يـا                          

ر تنـاول كننـد و از       زنبق بمالند و يا هر صباح جوارش كموني يك مثقال بخورند و لحوم ماكيان و كبك مطخن مبـز                  

هااي رطب و البان و حوامض اجتناب نمايند و تناول پسته به شكر و يا نارجيل بشكر نافع بود اين بهتر گويد كه          ميوه

اگر مزاج گرده برودت مأمل گرده و عالجش خوردن جلنجبين و شرب آب نيمگرم و اكل لبوب حاره مثـل فنـدق و                       

 بر كمرگاه روغن زنبق و غاليه بمالند و غذا گوشت بريان يا مزورة زيربـاج                حبةالخضرا و نارجيل و پسته بشكر است و       

نويسد  سازند و اگر غرض بدين حاصل نشود اندك دواءلمسك يا معجون مفرح استعمال كنند مؤلف فوائد شريفيه مي

خواهد بود و چـون  كه اگر عقب كموني آب كرفس به نوشند در اين هنگام ابلغ را نفع دوا در تبديل مزاج بارد ايشان         

سردي شدت كند روغن جند بيدستر كه در آن مشك حل كرده باشند يا روغن پسته يا نارجيل يـا بـادام مفـرد يـا                          
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كنند و به چـوزة ماكيـان و          مجموع بمالند و گاهي در اين روغن با مشك و جند و غير هرآنچه حاضر باشد داخل مي                 

ادام و پسته و مانند آن را منفعت عظيم ست و چـون سـوءمزاج               گنجشك و كبوتر بچه غذا سازند و لبوب گرم مثل ب          

ماوي باشد نضج و حنقيه بلغم مقدم دارند بعد از آن معاجين حارة مقويه مثـل تريـاق و فالسـفه و مـشروديطوس و                         

  .دواءالمسك حلو و امثال آن بخورند

  

  هزال كليه

ر گردد و پيه او كم شود يـا فـاني گـردد سـبب               گرده بدانكه گاهي گرده را چنان عارض شود كه الغ           يعني الغري مي  

سوءمزاج جار محلل بافراط و مفسد مزاج يا بارد مضعف از جذب و نضج و اغتذأ و يا به سبب كثـرت جمـاع سـهلهل                          

اكتناز لحم آن و يا به سبب استفراغ كثير به مسهل يا مدر و نسان اين مرض سفيدي قاروه و كثـرت بـول و نحافـت                           

م در پشت و كمرگاه و ضعف آن و قلت شهوت باه است و كندي گفته كه هرگاه گرده الغر شود و بدن و لزوم درد  نر

پيه او قلت پذيرد ضعف بصر و صداع عارض گردد و ضبط بول نتواند كرد و كمرگاه سرد بود و اسـتدالل بـر نوعيـت                          

ه باعث هزال حرارت يا برودت      سبب از تقدم سبب محدث آن توان كرد عالج اول ازالة سبب مهزل كنند مثالً آنجا ك                

بود تبديل آن نمايند بدان چه در عالج سوءمزاج حار و بارد گرده گذشت و اگر جماع يـا اسـتفراغ مفـرط سـبب آن                          

باشد ترك آن نمايند بعد از آن تدبير فربهي بدن و گرده بتوسيع غذاي مسمن و خوردن لبوب مثل مغـز نارجيـل و                        

العسل و تناول شحوم ماكيان و بـط و  شكر يا معجون i اوهليون بالخضرا حبةام و پسته و فندق و جوز و چلوزه و باد

سمن كلية است كله ميش و گندم و نخود و لوبيا و گرم و ماش آنها برگرده كنند و اين حقنه جز آن با نان گندم گرما

 و كنجد و مخ ساق بقر و ضراالخ حبةهاي لبوب مذكوره و مثل روغن مغز قرطم و  باقال به آب پخته صاف نموده روغن     

شتر و ميش و نخاع در آن داخل كرده به عمل آرند و آنجا كه حرارت باشد لبوب بارد مثـل خـشخاش و مغـز تخـم                            

كدو و پنبه دانه بخورند و خوردن دواءالترنجبين به غايت نافع است و تناول فيرني و لحـوم مـسمنه و كلـه پايچـه و                          
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نويسد كه خوردن مسكة تازه و كـذا پيـه مرغـابي در تـسمين                 حذاق سويدي مي  مرغ نيمبرشت سود دارد اقوال        تخم

كليه مجرب من ست و خوردن لحم كبوتر بچه و كذا ثمر مربطم و كذا انجير خشك السيما بجوز و كذا مويز و كـذا                         

ا شـير غـنم     مورد كذا جوز بشكر و كذا باقال و كذا نان گندم سفيد به مسكه تازه آلوده و كـذا شـير گـاو تـازه و كـذ                           

بساعتي كه دوشيده باشند و كذا گرده و كذا گندنا و عصاره آن و كذا بقلة خارخسك هر واحد مسمن گرده است ابن                       

سينا گويد كه اين را خوردن لبوب چون مغز بادام و نارجيل و فندق و پسته و خشخاش با شكر كوفته و نخود و باقال      

پيه گردة نيز نافع ست و نان مخلوط با پيه و ادوية درة موصـل و افاديـه           و لوبيا و شحوم مثل پيه ماكيان و مرغابي و           

مقويه محركة قوت گرم خوردن مفيد و گاهي در اين مثل لك و آنچه در آن لزوجت چرب باشد بهـر تقويـت جـوهر                         

پزنـد و   آميزند و نوشيدن شير گاو و شير مطبوخ با ثلث يا ربع آن ترنجبين سودمند بود چون گرده كوفتـه ب                      لحم مي 

هـاي معمـول از لحـوم        خوشبو كنند و بر آن آنچه مسمن و مقوي باشد از ابازير و افاديه اندازند نـافع باشـد و حقـن                     

حمالن و بچه كبوتر و كلة ميش با روغنهاي خوشبو و روغنهاي لبوب مذكور و روغن اليه خاصة ايشان را نفع كنـد و     

ذلك آنچه شايد اين باشد و اين حقنه مفيد كلة حلـوان فربـه در               اگر در آن گرده فربه داخل كنند سودمند باشد و ك          

ديگ كرده بر آن آب يك نيم قسط داخل كنند و گل حكمت كرده در تنور يكشبانه روز بنهند تا لحـم از اسـتخوان                         

جدا شود و روغن زرد و زيت و اندك عصارة گندنا آميزند و اگر با اين خارخسك و مغاث و حلبـه و تخـم خـشخاش                           

ه و اندكي پياز بپزند بهتر باشد و اگر حاجت بفرط تسخين افتد در آن روغن بيد انجيـر و روغـن قـسط داخـل                          كوفت

كنند و در اعتدال روغن قرطم و ايضاً حقنه بشير گرم در ساعتي كه دوشـيده باشـند خيلـي سـودمند اسـت و اگـر                           

ايم  عجون كه در آن لبوب است ذكر كردهحاجت تسخين بر آتش اندك آيد بايد كرد و در قرابادين حقنهاي ديگر و م

اسماعيل گويد كه تناول مغزها و تخم خشخاش بشكر و نخود و باقال و لوبيا در شـوربا پختـه سـود دارد و نـان پيـه                            

آكنده كه در آن باديان اندكي زنجبيل و مغزيات مذكوره و لك مغسول كه در خمير سرشته نان پخته باشند سـخت                      

 را و قوت اين تخمها و مغزها را بجنباند و بادبان آن را بجاي گرده رساند و لـك و تخمهـا                       نيك باشد زنجبيل حرارت   

جوهر گرده را قوت دهند و اگر كسي نخواهد بر مغزيات اقتصار كند و اگر گوشت گرده بكوبند و با پيه مرغ و پيه بط 
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ود دارد و حقنه كه از طبيخ سر بـره و           و پيه گرده بپزند و آن را به كشنيز خشك و باديان و زنجبيل خوشبو كنند س                

گوشت كبوتر بچه روغن دنبه سازند نفع بود و پيه گرده گداخته بدان حقنه كردن گرده را گرم و فربه كنـد و طعـام                         

هر سه و پارچه و بيضة نيمرشت و حلوها كه در آن خشخاش و مغز كدو و مغز تخم خيار و خيار بادرنگ داخل كرده 

ها بايد كه ميل پختكي دارند خجندي گويـد كـه ايـن حقنـه                 لجمله از جهت فربهي گرده طعالم     باشند سود دارد و با    

مسمن گرده است بگيرند سر ميش و پاك كرده خوب بكوبند و با وي نيمرطل البته دو رطل شير و گندم بـرنج هـر                         

ود و از آن آب سه اوقيه صـاف         واحد ربع رطل آميزند و آب به قدري كه آن را بپوشانند انداخته بپزند تا آنكه مهرا ش                 

كرده و چربي دو اوقيه و روغن بادام و روغن جوز هر واحد يك اوقيه داخل كرده در شب بعد تبرز حقنه كننـد و بـر                           

آن خواب نمايند و در يك ماه ده مرتبه استعمال كنند و اگر زياده از اين بع عمـل آرنـد بهتـر باشـد و غـذا هـرابس           

ندر آن مغز تخم كدو و مغز تخم كدو و مغز تخم خيار و تخم خشخاش كوفته پخته باشند ملجوم فاضله و فالوده كه ا

نافع بود انطاكي مينويسد كه عالجش استعمال هر چيزي ذي مغز چرب مثل بادام و پسته و نـان بـشحوم خـصوصاً                       

و شـير آن سـت      پيه مرغابي و ماكيان سرشته و كذا شكر و خشخاش و كنجد و هريسه و نخود و فول و گرده ميش                      

خضر گويد كه حريرة مغز فندق و نخود و جوز و مغز بادام و برنج و مغز پسته بشير تازه و نـشاسته و شـكر دهنـد و                             

 .غذا گوشت ماكيان فربه سازند و تنقل به امرود و به خشخاش و شكر و مغز بادام و طلع و جمار نمايند

 

 ضعف كليه

 مستحكم و گاهي به سبب هزال آن بود و گاهي بـه سـبب انـساع                 به قول شيخ گاهي ضعف گرده به سبب سوءمزاج        

تر بدان همين است و به سـبب ايـن گـرده از               مجاري و انفتاح آن و تهلهل اكتناز قوام لحم گرده باشد و ضعف خاص             

تصفية ماهيت از خوني كه با وي سوي گرده آيد عاجز گردد و گاه عروق گرده سليم بود و گاهي نـه و سـبب اتـساع                           

 كثرت جماع ست و كثرت استعمال مدرات و كثرت بول و دوانيدن اسپ بغير تدريج و اعتياد و هـر تعـب و هـر                          مثل

نويسد كه هر    صدمه كه به گرده رسد و از اين قبيل است ايستادن بسيار و سفر دراز و خصوصاً پياده پاو جرجاني مي                    
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ين هر كلفت از زخم يا صدمه رفتن پيـاده و           مرض گرده مثل سوءمزاج و ورم و تولد سنگ و ريگ ضعف آرد و همچن              

سواري اسپ زياده از عادت و برخاستن و نشستن بسيار و جماع مفرط همه گرده را ضعيف كند لـيكن اطبـا ضـعف                        

گرده آن را گويند كه گرده از فعل خود بازماند و فعل گرده آن ست كه آبي كه با اندك خون رقيق از جگر بدان آيد                          

م كند و نضج دهد و به غذاي خويش بكار برد و آب را بيرون دفع كنـد و هرگـاه كـه ضـعيف                         بيشتر از آن خون هض    

شود آن خون را نتواند گواريد و غذاي خويش گردانيد و آن آب همچنان كه با وي آمده باشـد بـا خـون از وي جـدا                            

 اوسـت و متخلخـل   گردد و هيچ درد نكنند و اگر درد بود ضعيف باشد و سبب اين ضعف آن باشد كه جوهر گوشـت               

هـاي ديگـر كـه        شود و اندكي گوشت او باطل شود به سبب كثرت جماع يا بسيار خوردن ادويه مدره يا سبب رنحب                  

مذكور شد طريق تشخيص اين مرض و اسبه آب آن ضعف گرده هر چونكه باشد هزال آن و قلب بول و معذلك قواتر            

 اگر اين آثار يافته شود نظر كننـد بـه عالمـات سـوءمزاج               آن و عجز از جماع و ضعف بصر و صداع تابع آن باشد پس             

گرده و هزال آن پس هر كدام از اين كه ظاهر گردد سبب ضعف همان باشد و اگر بـا وي درد نبـود مگـر انـدك در                             

بعض اوقات و اشتهاي طعام كم گردد و بول قبل انهضام غذا و رسيدن او به عروق در اكثر امر مائي باشد و بعد هضم                         

ي و رسيدن غذا بعروق در اكثر خون و رطوبت غليظه با بول خارج شود و اكثر بول او مثل غـسالة لحـم غلـيظ                          كبود

باشد سببش اتساع مجاري و سستي لحم گرده بود پس اگر بول ساعتي بنهند و دمويت و رطوبت ته نشين گردد بـر                

 آفـت در مجـاري كنـد و اگـر چيـزي             هر بول چيزي همچون كف دريا بايستد داللت بر سالمت و قوت عروق و عدم              

متميز و جدا نگردد و بلكه بول بر حال خود باقي ماند به سبب ضعف نضج پس عروق و مجاري سـليم نباشـد بلكـه                          

ضعيف بود و جرجاني گويد كه گاهي سبب اين بول غسالي دفع طبيعت بود بر سبيل بحران و فرق آن سـت كـه در                         

 نشود و باشد كه آن را نوبتي معلوم بود و آنچه از ضعف گرده باشد بعكس اين                  اين بيمار از پس آن راحت يابد و الغر        

بود و انطاكي گويد كه ضعف كليه از هزال و سوءمزاج بود پس جميع احكام او مؤلف از اين هردو باشد و ايضاً بقلـت                         

نقية آن كننـد چنانچـه      بول شناخته شود عالج اگر به سبب سوءمزاج باشد در ساذج تبديل مزاج نمايند و در بادي ت                 

الـدم از آنچـه      در عالج امراض گرده از سوءمزاج حار و بارد مذكور شد و ايضاً اگر ضعف با حرارت بود ادويه نافع بـول                     
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االخوين و گلنار و عصاره لحية التيس و صمغ عربي و گل ارمني ساييده بـه آب بـار                    مقوي قوت ماسكه باشد مثل دم     

ويه مثل صندل و گل سرخ و اقاقيا درامك و آس و سك به آب مورد بر كمرگاه ضـماد                    تنگ خورانند و ادويه بارده مق     

نمايند و آنجا كه ضعف از برودت باشد بهيج وجه در تسخين افراط نكنند كه مزيد سبب سـت بلكـه مرتبـة اعتـدال                         

گي يـا كثـرت   مرعي دارند و اگر به سبب هزال گرده باشد عالجش گفته شد و اگر به سـبب اتـساع مجـاري از مانـد               

جماع يا كثرت مدرات و صدمه و غيره باشد ترك سبب اتساع نمايند بعده تقويت گرده از لبوب مذكورة سابق نمايند                     

و ادوية قابضه برگرده ضماد كنند و ماليدن روغن گل با سركه نيز مفيد بود و شير گوسفند و شـير شـتر در تقويـت                          

 فاد زهر معدني و معجوني لبوب با شيرة تخـم خربـزه و قـرطم و                 گرده بيعديل ست و خصوصاً با حب مرواريد و حب         

باديان هر يك شش ماشه و شربت هليون وخشخاش هر يك دو توله تو در بين هفت ماشـه دهنـد و كـذا فـاذ زهـر                            

حيواني و يا قفراليهود و هر يك ماشه و ودواءالمسك معتدل علويخان نه ماشه با ماءالحم ساده نه توله بدهند و ايـن                       

وا بسيار مفيد است اگر سبب بسياري جماع بود مغز بادام سه عدد صمغ تمرهندي چار حبه شيرخشت سـه ماشـه                  د

در شربت ياقوت دو توله دهند و غذا شير برنج و كله پاچه يا چربي گردة بز مناسب بود و خـوردن بهـي و زعـرور در                           

صغير و كبير و لبوب ابريشم و خميرة ابريـشم و           العصافير و لبوب     اين به آب نافع است و معجونات مثل معجون لسان         

الثعلب و حلواي شير مرغ و حلواي سپياري پـاك و حلـواي              جوارش عطا و حلويات مثل حلواي گزر و حلواي خصيتة         

موچرس خورانند و فلونياي رومي و فارسي با شير شتر جليل النفع است دوائيكه مقوي گرده و باه اسـت مغـز پنبـه                        

ضرا مغز حب صنوبر كبار و صغار مغز پسته تخم هليون مغز نارجيل مغز حب قلقل مغز گردگان هـر                    الخ دانه مغز حبة  

واحد يك جزو شقاقل زنجبيل حب الزلم لسان العصافير هريك نيم جزو سـاييده بـه عـسل بـسرشند شـربتي بقـدر                        

بـسرشند قـويتر شـود      گردگان و اگر مغز گنجشك نر يك جزو نعناع و دار فلفل هر واحد يك جزو كوفته بـه عـسل                      

سفوف كه براي تقويت گرده و مثانه جهت حكيم شريف خان والد اوشان تاليف فرموده بودند صـمغ كتيـرا طباشـير                      

گل ارمني گل قبرسي گل مختوم صندل سفيد گلنار اقاقيا بسد سوده رب اسوس گل سرخ مشاء عدس مغسول تخم                    

كشته مرواريد ناسفته هر يك دو ماشه تخم خشخاش         خرفة مقشر خارخسك پرورده است گلوست ساال چبيت قلعي          
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مغز تخم خيارين هر يك چهار ماشه نشاسته مغز تخم كدو مغز بادام مغز فندق مغز چلغوزه موچرس هـر يـك سـه                        

ماشه كوفته بيخته سفوف سازند معجون كه براي تقويت گرده و مثانه و باه حكيم ممدوح براي خود ساخته بودنـد و          

السمنه تخم خشخاش كنجد مقشر مغز فندق مغز حـب فلفـل             ادام مغز پسته مغز چلغوزه حب حب      مشيد افتاد مغز ب   

الخضرا و دارچيني خولنجان موچرس از هر واحد سه ماشه مغز نارجيل به همن سرخ و سـفيد تـودر بـدين                       مغز حبة 

ليماني يك توله   دانه االيچي خرد و كالن از هر يك چهار ماشه كشمش شش ماشه مويز منقي شش ماشه خرماي س                  

العصافير در رنج عقربي پودينة خشك مصطكي طباشير تـال كهانـه كبابـة چينـي                 شقاقيل مصري تخم كرفس لسان    

دار فلفل پوست ترنج خارخسك مربي قرنفل تخم زردك تخم شلغم تخم هليون تخـم كـوچ زربنـا و                     بسباسه زنجبيل 

واحد يك ماشه چوب چينـي دود آن دو ماشـه قنـد             مغاث بغدادي هر يك دو ماشه سنبل الطيب عنبرالشعب از هر            

سفيد چهارده دام ترنجبين سفيد نيم پاو عسل سفيد چهارده دام زعفران يك ماشه به دستور مقرر معجـون سـازند                     

حلوا كه در تسمين گرده و سائر بدن و تقويت باه مجرب حكيم عابد سرهندي ست و گفته كه مثل اين در ايـن بـه                          

رخ تودري سفيد تخم خشخاش سفيد هر واحد سه درم حب الـسمنه بوزيـدان جـوز جنـدم                   آب ديده نشد تودري س    

حب قلقل هر واحد يك درم زعفران ده درم مغز بادام مقشر دو رطل مغز فندق يك رطل مغز نارجيل ده اسـتار آرد                        

 آرد نخود   برنج دو رطل شهد مصفي چهار رطل فانيذ يك رطل شكر سفيد يك رطل روغن كنجد روغن گاو آرد باقال                   

هر واحد استار شكر و شهد را به قوام آورده فرو دارند و ادوية ديگر مع لبوب بياميزند و زعفـران را بـه گـالب سـوده                            

داخل نمايند و اگر خواهند آردها را به روغن گاو بر اين نموده با شـهد و شـكر بطريـق حلـوا پختـه طيـار سـازند و                              

زعفران و مشك و ديگر افاديه بيفزايند و بقدر پـنج درم همـراه شـير يـا                  مغزيات  را صاليه ساخته اضافه سازند پس         

الرئيس ميفرمايد كه آنچه ازسوءمزاج باشد عالجش عالج آن اسـت در              بدون شير وقت صبح بخورند اقوال مهره شيخ       

سبب اتساع  تبديل او و تنقية مادة او اگر مادي باشد و آنچه به سبب هزال باشد عالجش عالج هزال است و آنچه به                       

باشد و آن ضعف حقيقي ست بايد كه فصد منع اسبه آب اتساع و تلزيز و تقويت نمايند و منع اسبه آب اتساع تـرك                         

حركت و جماع و ترك استحمام كثير و التجابسكون و قرار و ترك مدرات ست و اما تلزيز باغذية مغزية مقبضة لزجه                      
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هي و رمانيه به تخـم مـويز مـع چربـي بـز و مـصوصات و فريـصات                    كنند اما از اغذيه مثل سويق و تسب و زعرور و ب           

معمول از مثل انار و دانه و عصارات ترش و ميخوش دوحل طيب مع كشنيز و مانند آن ست و از شرابها نبيند مـويز                         

عفص بود و اما ادوية مثل عصارات قايضه مخلوط بگل ارمني و صمغ و اضمده از سويق و قسب و بهي و گل سـرخ و                          

د آن و مراهم مذكور براي ضعف معده و كبد است و اما مقويه اغذيه و حقنا و معجونات مـسمنه مـذكوره در بـه                          مانن

آب هزال است و بايد كه در آن قوابض زياده كنند و در مثل حقنهاي مذكوره قسب و سـفر جـل اندازنـد و در آن از                            

ميع و تلزيز آن نمايد و شير گوسفند ور امراض شير با شير شتر و شير ميش استعمال كنند كه اين تقويت گرده و ج 

نظيرست و خصوصاً چون بدان قوابض مثل گل ارمني مخلوط سازند و خوردن گرده بـا سـائر                    گرده از قبيل ضعف بي    

نويسند كه طرايق صـواب در ايـن          ماكوالت و آميختن چيزهاي نافع بادي گشنيز المنفعت ست جرجاني و ايالقي مي            

ز استحكام علت عالج كنند چه اگر تاخير كنند دشـوار گـردد و گـاهي بـه ايـن مـرض در                       مرض آن ست كه پيش ا     

مجاري بول قرحه و سجح باشد و عالجش جدا گفته آيد اما عالج خاص آن ست كه اگر مانعي نباشد فـصد باسـليق                        

دو فضله ديگر بمجاري  كنند و باندازه قوت مقدار خون برآرند و واهي سهل و تخمهاي در البته ندهند از بهر آنكه هر                    

بول آرند و مرض زياده شود و تدبير آن بايد كرد كه گوشت گردد آكنده شود و تدبير آن بشريت بود و بغذا و بضماد                         

اما شربت آب سيب بايد داد و آب بهي و شربت امرود و شربت ريباس و شربت ليمون كه ترشي غالـب بـود و پـست                           

سي به آب سماق و غوره و اب انار دانه و پايچه بره و كله بره و ترشي و                   جو و پست گندم و قرص طباشير و غذاي عد         

گوشت كبك و تدر و ده راج و طيهوج مصوص و افشرده به آب سماق و غروه و آب انار دانه و گوشت گوساله فشرده                         

آنز بسماق خـوش    كرده هم به اين آبها و كمك پاكيزد و نان با پيه آگنده به مغزها و لك و باديان ساخته خاصه اگر                       

كنند و اگر بيمار ضعيف بود زرده بيضه مرغ نيمبرشت سماق افكنده سود دارد و از فربهي گوشـت و سـفيد باجـات                        

پرهيز كند و از هيوهابهي و زعرور و خرماي تسب موافق بود و قرص طباشيراين ست بگيرند گل سرخ پوست سماق                     

سفيد هر يك يك نيم درم نشاسته بريـان تخـم حمـاص             طباشير صمغ عربي گل مختوم گل ارمني و فارسي صندل           

آالس بلوط بريان هر يك سه درم اقاقيا دو درم كوفته بيختـه بـه آب سـيب و                     گلنار هر يك دو درم خرفه بريان حب       
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آب بهي ترشي بسرشند و قرص سازند شربتي دو درم با يكي از شربتهاي مذكوره قرص ديگر بگيرند شب يمـاني دم                      

مغ هر واحد يك درم كتيرا دو درم قرص يك درم كنند شربتي يك قرص با شربت غوره يـا شـربت                      االخوين گلنار ص  

مورد و اين ضماد بر پشت نهند بگيرند گل سرخ و طباشير و برگ سماق و صندل سفيد و عـصاره لحيتـه التـيس و                          

و بـرگ مـورد     گل ارمني و گل مختوم هر يك دو درم كعك بغدادي سه درم سيب خشك هفت درم خر نوب بنطي                     

هر يك دو درم پست جو سه درم همه را كوفته به آب مورد تر و آب سيب ترش آميخته بر پارچه طال كرده بنهند و                          

پارچه را به آب مورد تر و آب سيب ترش تر كنند و بر كنج ران دزهـا و بـيخ تـضيب گذارنـد و اگرلحيتـه التـيس و                         

 عوسج در آب پخته در آن آب نـشينند صـواب وبـد و آن آب                 خرنوب بنطي و جوزالسرو پوست انار و گل سرخ و بيخ          

برزهارو كمرگاه چكانند صواب تر بود و آن را كه اين عالج اثر نكنـد در آب معـدن شـب و زاج بنـشانند و از آن آب                             

ود و اندك اندك بايد داد از بهر آنكه اين آبها مجاري را تنگ كند و اگر ممكن بود كه او را بهواي سردتر برند صواب ب

اگر قي كنند همه امراض كرده را سود دارد و باشد كه يكبار زائل شود طبرسي گويد كه بعـضي اطبـاي اهـل مـصر                          

براي اين مرض ضماد حلزون به شراب بهي سرشته فرمودند و خرمـاي تـسب خـوردن و آبهـاي قـابض بـر پـشت و                           

و بهترين آن آسايش و چونعلـت بانتهـا         كمرگاه و همه تن ماليدن و بدترين امور در اين مرض تكليف ست و حركت                

رسد و صحت پديد آيد شير اشتر دهند با دو ائيكه خون را باز دارد چون فونيامي رومي و فارسي و اقراص كوكـب و                         

قرص گلنار تا بدن قوي گردو و از چيزهاي تيز و شور و تلخ پرهيز كنند و اگر سبب بول غسالي و دفع طبيعـت بـود                           

هاي مـذكوره      و ياري بايد دادتان پاك شود و اگر بسيار گردد از بعد بگذرد و ضعف آرد عالحب                 آن را باز نبايد داشت    

ها به عمل آوردن و اگـر علـت           بايد كرد و اگر اين مرض نبويتي معلوم بود پيش از نوبت فصد بايد كرد و اين عالحب                 

 بايـد كـرد و محمـد زكريـا گويـد            دراز گردد و درم در همه اطراف و همه بدن اطلسر گردد عالج استسقامي لحمـي               

اطراف انگور را بپذند و آب طبيخ آن را اندكي نمك بر افكنده نه روز بخورند همه امراض گرده را سود دارد خنجدي                       

گويد كه تغذيه باغذيه قابضه مثل رمانيه محلي بمويز مع تخم كوفته با شـحم گـرده بـز كننـد و حقنهـاي مـسمنه                          

ا سماق و يا بغوره به عمل آرند و حقنه بشخم ماكيان در ضعف گرده بـي نظيرسـت و                    كليشه مثل را مخاخ و اكارع ب      
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مالش به روغنهاي منحله ابعصارات نمايند و به نشستن در آبي كه ادويه قابضه درا پخته باشند امر نماينـد و اگـر بـا                         

لم استعمال بعـض ادويـه      درد شديد باشد ادويه مخدره مثل فلونياي رومي و قرص كوكب استعمال كنند و گاهي درا               

بارده مدره مثل بنادق البزور و تجرع جالب گرم كفايت كند و با در ابر و غسل و طرورياح ممده تسكين بخشد و اگر                        

از ريح باشد با ضمده حار و با استعمال بعض بزور حاره مدره عالج كنند خضر گويد كه اگر سببش سـوءمزاج باشـد                        

 بود بمبردات مثل تخم خيار تخم خرفه و بـه شـربت نيلـوفر و لعـاب اسـپغول                    تبديل مزاج كنند پس اگر حار ساذج      

كنند و اگر مادي بود يا قريب او دم باشد فصد نمايند و آب عنب الثعلب به نوشانند و پارچه مبلول به گـالب كـه در                          

د در آب آن صندل و اقاقيا حل كرده باشند يا به آب آس محلـول درمـان سـك بـر قطـن نهنـد و اگـر كفايـت نكنـ                  

الثعلب فلوس خيار شنبر ماليده بدهند و ماءالشعير مدبر بلعابات و عناب و تخم خبازي و خطمي بخورند تا آنكه                      عنب

مرض بانحطاط آيد و اغذيه اسفاناخ و خبازي دهند و بعد انحطاط چوزه ماكيان بجو مقشر و اگر بارد بود بلعـاب بـزر                        

اغذيه نخود آب دهند و حوالي پشت به روغن به آبونه روغن جوز مـاش               كتان و طنبيح راسن و انيسون عالج كنند و          

كنند و در ريحي تا بزن كه در آن به آبونه و اكليل الملك و حل و خارخسك پخته باشند نشانند دور بلغمي حلبـه و                

اش و  صپودينه داخل كنند و اگر سبب او اتساع باشد غذا نان مشحم كه در آن تخم كه در تخم خيار و تخـم خـشخ                        

غيره لبوب داخل كرده باشند بدهند و شربت آس و درد به نوشند و از ادويه مسهله احتراز نمايند مسيحي گويد كـه                    

گاهي مجاري بول اتساع پذيرد به سبب ضعف يا استرخاكه گرده را به همرسد نپس بول مختلط با خون خارج شـود                      

خصوصاً جماع ترك نمايند و اشياي قابـضه مثـل امـر و             و در اين حالت بايد كه سكون الزم گيرند و جمله حركت و              

الراعي بضمع عربي و گل ارمني به نوشند          دوبهي دزعر وز و بسرو قسب و عدس و برنج استعمال كنند و عصاره عصي              

  .و برتهيگاه و كنج ران ضمادات واطليه معموله بسويق جو و تسب و بهي گذارند

  

  ريح الكليه
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ريح غليظ محدو آن از اخالط غليظ كه در آن حرارت ناريه ضعيفه اثر كرده باشـد پيـدا                   گاه باشد كه در نواحي گروه       

گردد و بر آن وجع در كمرگاه و گرده تمدد بغير ثقل عدم عالمات حصات داللت كند دوران قدرسي انتقال در دبـود                       

ون شيره تخم كـشوث و      و دو حالت گرسنگي و بعد هضم جيد وجع و تمدد قلت پذيرد عالج شيره باديان شيره انيس                 

مانند آن از مدوات كه شديد الحرارت نباشند يا گلقند و شربت بزودي و شربت و نيا به نوشند و يا باديان و گل سرخ                      

و پوست بيخ كبر هر يك چهار ماشه پوست بيخ باديان شش ماشه انيسون سه ماشه سداب دو ماشه جوشانيده نبات                     

 روغن گل و روغن به آبونه بمالند و اگر قائـده نـشود ايـن ماءاالصـول دهنـد                    سفيد دو توله يا عسل آميخته بدهند و       

پوست بيخ باديان و بيخ كاسني و بيخ كبرد بيخ كرفس هر يك نه ماشه سداب انيسون خود تخم كرفس هر يك چار           

غ به نان دهند    ماشه انجير زرد پنج عدد مويز منقي دو توله عسل سه توله روغن بيد انجير نه ماشه و غذا شورباي مر                    

و از تخم سبداب و زيره سياه و شبست و كرد يا ضماد كنند و روغن قسط و زنبق و سداب بمالند و اگر گل پالس و                           

معصفر و ديگر مدرات در آب جوشانيده صاف نموده نطول كنند و ثفل آن بربندند در و زائل كندو تكميد از نمـك و                        

 و چون از آرد ماش و اندك حليت و زنجبيل و تخم شيت سوده در آب                 سبوس و گندم و ريه كافوران بسيار نافع بود        

سرشته نان از يك طرف پخته طرف خام ازروغن گل يا روغن به آبونه چرب كرده نيمگرم بـر جـاي در دبندنـد در و                          

رفع ميشود و اين ضماد مجرب ست زردي بيضه مرغ در ظرف مس داخل كرده زردچوب سـوده و قـدري آب در آن                        

نهاده خوب بدسته بمالند تا يك ذات شود و غليظ مثل مرهم گردد بر محل درو ضماد نموده برگ پان باالي بر آتش 

آن گذاشته از پارچه گنده بسته دارند و اگر جانت بود حقنهاي محلل بكار برند و تكميد بجاورس و سـرگين خزنيـز                       

ذشت مفيد باشد و اگر مقل بقـدر يـك دو نخـود             مفيد بود و انفع از آن محاجم ناري است و آنچه در ريح البواسير گ              

دقت خواب خورده باشند يا حب مقل يا اطريفل آن يا معجون آن تناول كنند خيلي سودمند است و يـا كنـوني نـه                         

ماشه و يا جوارش مصطكي مركب نه ماشه با شير انيسون و شيره زيره سفيد هر يك چهار ماشه باديان پودينـه هـر                        

ن پنج عدد عسل چار توله بدهند و آبزن و كماد در پنجا نفع بسيار دارد چنانچه برگ قنـب                    يك نه ماشه االيچي كال    

و كرم و شبت هر يك بست مثقال حلبه بزر كتان باديان خارخسك حب القلت به آبونه هـر يـك دوازده مثقـال بـه                          
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ا يا پشك بزد نمك شور برابـر        عمل آرند و بعد بر آمدن از آبزن روغن به آبونه نيمگرم بمالند دالد از پشك موش تنه                 

در پارچه بسته و يا سركه و گالب مساوي در ديگ مستي قلعي در انداخته بر آتش نهاده پارچه بافته چهار پنج تودر                       

آن تر كرده به عمل آرند و همچنين در گالب فقط و گذاشتن ز لود و سه عدد مجمـه انـاري بـر جـاي درد عجيـب                             

ت مقل ازرق اظفار الطيب هر واحد يـك ماشـه در جـوارش جـالينوس نـه ماشـه                    س  االثرست و اين دوا بسيار مجرب     

سرشته با عرق باديان و گالب هر دو هفت توله بخورند و اگر با درد قراقز نزد بر آنج بود شيره باديان پنج ماشه شيره                         

واحـد يـك هـيم      تخم كشوث سه ماشه در گالب پنج توله و عرق باديان شش توله برآورده گلقند شربت بزودي هـر                    

توله داخل كرده بخورند ديگر شيره كرفس اضافه كنند و نطول مذكور به عمـل آرنـد بعـده بـراي تحليـل مـاده آن                          

الثعلب باديان پرسيادوشان بنفشه گل سرخ هر يك هفت ماشه العمل السواس تخم كشوث هر يك پـنج ماشـه                      عنب

رده صبح جوش داده گلقند دو توله ماليده صاف نمـوده  بيخ كاسني نه ماشه مويز منقي نه دانه شب در آب گرم تر ك             

به نوشند و اگر درد حوالي گرده نزد برنج و نفخ شكم باشد و اشتها هيچ نبود شيره خارخسك هفت ماشـه در عـرق                         

مكوه گالب بر آورده شربت بزودي دو توله خاكشي شش ماشه داخل كرده بخورند و روغن گل نيمگرم بمالند و غـذا                      

ط دهند پس اگر قبض بود گلقند يك توله اضافه كند باز كچرطسي در آب گوشت پخته بدهند و بجاي                    آب يخني فق  

آب عرق مكوه و بعد غذا آب آهن تاب و اگر معجون كموني كبير شش ماشه خورده بـااليش مـويز منقـي ده دانـه و         

يه با درد شكم و نفخ و قبض باشـد          رنج عقربي دو ماشه جوشانيده گلقند داخل كرده به نوشند نافع بود و اگر درد كل               

اول كامرات رياح و مدرات رطوبات مثل شيره خارخسك شيره تخم خربزه شـيره خيـارين عرقيـات شـربت بـزودي                      

گلقند شربت دينار دهند بعده منفج داده مسهل كنند دروغن شبت بر موضع درد بمالند و به قـول اهـل هنـدگل و                        

فيد آميخته نوشيدن مفيدست و كـذا انگـوزه سـه ماشـه در قنـد سـياه                  ادوي سفيد يك توله در آب ساييده شكر س        

پيچيده غلوله بسته خوردن و يا آب برگ ارني پنج توله باضافه قدري نمك با شهد به نوشند كه براي جميـع اوجـاع                        

د ريحي حادث در تئور بدن استعمال اين پر نفع ست و انغر تخم كر بخوه ساييده در سفيدي تخم مرغ آميخته ضـما    

فرمايد كه از اغذيه نافخه اجتناب بايد كرد و مـدرات             كنند و كذا برگ تنباكو ضماد كردن مفيد اقوال حكما شيخ مي           
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محلل رياح مثل بزور و تخم سداب و حب الفقدر در ماءالعسل يا در جالب بحسب حال بدهند و ضمده كاسير رمـاح                       

 ادويه تكميد نمايند و روغن قسط و زنبق و خبـري و             مثل زيره و به آبونه و شبت رسداب خشك ضماد كنند و بدين            

مانند آن بمالند خجندي گويد اغذيه كه اندر آن اوقيه محلل رياح باشد تناول كنند و به روغن يا سـيمن يـا روغـن                         

سداب مالش نمايند و حمام خشك بر خلو شكم كنند و تليين طبيعت بحقنها سازند و جوارشان مفشي رياح بخورند                    

يد كه ريح الكيه احتقان ريح بسدد و كثرت شرب يا غذاي بار دست و عالقش تمـدد و نفـخ مـع قلـت در                          انطاكي گو 

دست و عالجش خوردن سير و زنجبيل و تضميد بمثل شونيز و حاورس و نان گرم ست مير عوض گويد كه مـدرات                       

م خربزه و خارخسك و رونـاس       منحرح ماده رياح كه گرده را به غايت گرم نگه داند همچون ماءاالصول كه در آن تخ                

و پرسيا وشان داخل كرده باشند به نوشند و در آبزن كه به آبونه و شبت و اكليل در آن جوشانيده باشند به نـشينند               

و اين ماءاالصول نافع تخم كرفس باديان انيسون بيخ كرفس بيخ باديان زيره كرو يـا نـانخواه هـر كـدام يـك مـشت                          

ند چيني هر كدام سه درم مويز منقـي بـست درم اصـل الـسواس سـه درم انجيـر                     سنبل الطيب گل سرخ وج فوه پو      

خشك پنج عدد همه را در سه من آب بپزند تا بنصف آيد صاف نموده هر باعداد چهل درم از آن با روغن بيد انجيـر                          

اض گويد كه دوستي را اين مرض مـع بعـض اعـر             بدهند و اگر با سنجر بنياد شد سخت سودمند است سر هندي مي            

رديه از كرب و غشي و تب عارض شد او را سربست ديناز بـشيره باديـان و شـيره انيـسون بانـدكي شـيره خيـارين                            

نوشانيدم و بنحردل و زنجبيل در بول گوساله ضماد كنانيدم و صحت تام يافت و طبيخ باديان گل سرخ و غيـره كـه                        

  .مذكور شد نيز مجرب خود گفته

  

  وجع كليه

مزاج و هزال و ضعف گرده ريح الكليه بود و اين همه مذكور شد و گاهي از ورم يا حـصات يـا                       درد گرده گاهي از سوء    

قروح بود و هر يك از اينها جدا جدا مسطور گردد و لهذا خنجندي گفته كه اين در حقيقت عـرض مـرض سـت نـه                           
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ن وجع ضـعف هـضم و       مرض براسه پس آثار هر كدام از امراض مذكور يافته شود سببش همان باشد و گاهي تابع اي                 

سقوط اشتها و غثيان شود و فرق ور وجع كليه و درد قولنج در بحث قولنج مفصل مسطور شد عالج حسب هر سبب         

بدان چه در محلش مضبوط ست معالجه فرمايند و در جمله هر چه ملين و مسكن وجع بود نفع دارد و فلونيـا و بـر                          

 اين آبزن مفيد جميع اقسام درد گرده است به آبونه شبت خطمي اند و شعشامع مدرات مطلق درد گرده را نافع گفته

برگ گرنب پودينه بقدر مناسب گرفته بجوشانند و آبزن نمايند و دادن ملين مبارك در همـه انـواع فـي الفـور نفـع                         

ميدهد و كذا استخوان آدمي كه در سرگين گرگ يافته شود در كمر بستن و كذا انگشتري نگينـه فيـرزه در وسـت                        

ت داشتن باعث امان از درد گرده است و همچنين انگشتري از سنگ دهنج فرنگ يا نگينه آن در دست داشـتن                      راس

همان دم تسكين درد مينمايد و مجرب است و شربت بنفشه نافع وجع حار گرده مدر صفراست و اگـر بـا قرحـه يـا                          

ايند بعد از ان حسب غلبه مغلط تنقيـه         قريه يا سقطه يا علتي ديگر از غلبه خون حادث گردد اول فصد با سليق بكش               

نمايند و ايضاً بنادق البرز درد قروحي و آبزنات و كمادات در ورمي و خصاتي و كماد به عرق بيدمشك و يا كبـوتره و                         

تدهين به روغن لبوبات در آنچه از ضعف گرده باشد نافع ست و اين آبزن مفيد درد گرده است بزر كتان حطبـه بـه                         

يان تخم بليون تخم كرفس مكوه اكليل پرسياوشان قنطوريون دقيق هر يك سه توله بـرگ زيتـون و                   آبونه بنفشه باد  

كرنب و گل پالس هر يك نه توله اساردن پوست بيخ باديان و بيخ كاسني و بيخ كرفس هر يك چهـار تولـه و ايـضاً                           

يـك پـنج تولـه تخـم قلـت          قويتر برگ زيتون و كنجد و كرنب و خطمي و باديان و شبت و گوگرد و گل پالس هـر                     

اجمود پرسياوشان مكوه به آبونه تخم شبت باديان تخم كتان حلبه بزر النبيخ هر يك سه توله و كما و كزبره البر در                       

آب پخته كننده و يا از گل به آبونه و برگ كرنب سنبر و برگ انار هر سه يك يك مشت جـوش داده ماليـده صـاف                            

ته در مثانه گاو انداخته تكميد كنند و اگر شيره تخم خيارين نـه ماشـه شـيره                  نموده روغن به آبونه هفت توله آميخ      

باديان پنج ماشه شيره خارخسك شيره تخم خربزه هر يك هفت ماشه شيره تخم كشوت چهار ماشه در آب برآورده                    

ر تخـم   گلقند دو توله ماليده صاف كرده خاكشي چهار ماشه پاشيده بخورند و گل فليسوكل كسنب هر يك پـاو سـي                    

خربزه نيم پاو پرسياوشان شش توله تخم مصفرنيخ توله تخم شبت چهار توله پوست خربزه نيم پاد ساگ شبت نـيم                     
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پاو در اب بست آثار جوش داده آبزن نمايند نافع بود و اگر با درد مثانه و اختباس بول باشـد شـيره خيـارين شـيره                           

ب برآورده شربت بزوري داخل كـرده بـه نوشـانند و            خارخسك هر يك هفت ماشه شيره تخم كشوت پنج ماشه در آ           

گل پالس گل معصفر برگ شبت تر هر واحد پاو آثار تخم خربزه نيمكوفته نه توله خارخسك نيمكوفتـه دو تولـه در                       

تر كرده افشرده گرما گرم       آب جوشانيده صاف كرده بر جاي درد نطول نمايند و ثفل آن ببندند و خرقه به گالب گرم                 

 و درد وجع كليه بارد انجير زرد سه عدد دو قو فطراساليون پرسياوشان هر يك چهار ماشـه خارخـسك                     تمكيد كنند 

شش ماشه زوفامي خشك سه ماشه جوشانيده صاف نموده شيره تخم قرطم نـه ماشـه گلقنـد دو تولـه بدهنـد كـه                         

يون شيره انيسون هر يك     بجهت دفع بلغم و بواسير و رفع قبض بلغمي منافع و همچنين شيره فطراساليون شيره هل               

سه ماشه گاهي داده ميشود و گويند كه اگر بار كيلي در روغن تلخ ساييده بدست بمالند درد گـرده را مفيـد بـود و                          

همچنين نوشيدن آب برگ بپوئن بنحويكه در حصات كليه بيايد نيز مفيد بود و كذا برگ انگور دو توله در آب شيره                      

ده نوشيدن و ترياق فساروق و معجون مخلصدا در دفع اوجـاع كليـه تـاثير قـوي                  برآورده نمك سانجو يك ماشه افزو     

ست و استعمال اثاناسيا و معجون خطيانا و فالسفه نيز مفيد درد گرده بار دست و اگر صبرا هفت ماشـه مغـز خيـار                         

ماشـه تخـم شـبت      شنبر چهار ماشه در عرق باديان ساييده گرم كرده بر گرد ضماد سازند نافع بود و كذا افيـون دو                     

زعفران كندر صبر قرطم هر يك سه ماشه ضماد كردن و يا افيون زعفران كند هر يـك دو ماشـه سـاييده بـر كاغـذ                           

سوزن زده ماليده سجادي درد بچسبانند اقواح اطبا سويدي گويد كه در وجع گرده حار سبب عصاره بقله خرفه شرباً                    

خ يا شكنه هر واحد مجرب من ست و نشاسته اكالً و ضـماداً و               رود بارد سبب خوردن مغز حب صنوبر كبار بمويز سر         

كذا روغن بادام و كذا خبازي مسلوق و مخلوط به روغن بادام و كذا شنجارواكل عناب و شرب نقوع آن و طبيخ آن و                        

شرب اذناب النجيل و كذا طبيخ خارخسك و حقنه آن و شرب كتيرا هر واحد نافع وجـع كليـه حـار سـبب سـت و                           

مانا به شراب كهنه و كذافا و انيا و كذا رجل الحماسه و كذااصل السواس و كذا روغن تخم ترنج و كذا كمـا                        شرب قد   

فيطوس و كذا امروز  كذا شاهفرم و كذا فقاح اذ خروكذا سنبل رومي مخمر و كـذا دارچينـي و كـذا كـرفس و كـذا                            

 و كذا سيسالبوس و كذا تاماو كذا سكرا العشر و           بادبان و كذا مويز و كذا وج و كذالك و كذا رادند و كذا سنبل هندي               
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كذا مسفتبح و كذا سيلخه و كذا اسارون و كذا خولنجان و كذا تخم انجره و كذاالجورد و تعليق حـب الكلـي و اكـل                          

حب كاكنج و كذا عضل بريان مخلوط لعسل و كذا گوشت خارپشت و شرب و تمريخ و حقنه به موميـائي هـر واحـد                         

رد سبب ست شيخ ميفرمايد كه چون وجع شدت كند مثل فونيا و قرص كوكب و مانند آن بايد داد           نافع وجع كليه با   

تا وجع تسكين بايد بعده معالجه بحسب سبب نمايند و آبزنات در اوجاع گرده شايد النفع ست خصوصاً چون اندر آن  

و مثانـه السـيما ذات خـروج چـاره          ادويه ملينه مسكنه وجع داخل كرده باشند و از بنادق البز درد رعالجـات گـرده                 

نيست ليكن در استعمال بزور با وجود وجع خطرست بهر آنكه مراد فرودي مĤرند و در استعمال مخدرات نيز احتياط                    

موجب حرام است پس براي تسكني وجع بر آب نيمگرم بغير تطويل در استعمال آن كه مـودي بخـدر جـذب مـواد                        

عالج وجع گرده از فساد خلط حار اول فصدست و شرب ماءالشعير بزور و لبوب               گردد اقتصار نمايند انطاكي گويد كه       

بنفشه و خرفه و گل ارمني و كاسني و عالج وجع كليه از ماده بارد بر يوند و قسط و دارچيني و مغز چلغوزه و مانند                          

 الحال ست و جـدوار      نويسد كه تخم انجره به سكنجبين نافع في         آن مثل جوز و سعد و خولنجان كنند عبدالعزيز مي         

شرباً و طال مفيد و آب صبر سبز به شكر ودر ادرار و تليين و كسر رياح و وجع مجرب است و طبيخ حلبـه و نـانخواه                            

تخم گزار و تخم كرفس و سداب مساوي مجرب يوخناست و مطبوخ كاكنج و تخم خيارين هر واحـد دو درم زيـره و                      

  .چهار درم نافع استالسوس و تخم خربزه هر واحد  افسنتين و اصل

  

  سد و كليه

از خلط النبع يا غليظ با عدم بود و عالمتش زفت بول و قلت آن و نقل در كمرگاه ست و در ورمي الم و تپ عالج در                            

سده ورمي عالج ورم گرده نمايند و در خلطي آنچه مفتح باشد از طبيخ باديان و نخود و انيـسون و بـادام تلـخ و آب                 

هند كذا في الزيته و سديدي گويد كه قسط تلخ هندي و كذا شرب كبه آبـه و كـذا غـاريقون در        خربزه و ماء القرع د    

تفيح سد و گروه مجرب من ست و افسنيتن و كذا حب بلسان و كذا عود آن و كذا روغن آن و كذا دارچينـي و كـذا                            
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لت و كذا بيخ و تخم بار تنـگ و  جعده جبلي و كذا بادام تلخ و كذا خولنجان و كذا فطراساليون و كذا هليون و كذا س 

كذا فاواينا به شراب كهنه و كذا مقل ازرق و كذا مغز محلب و كذالوف و كذا برگ كبر و پيه بز هر واحد مفقح سـد و          

كليه است و ابومنصور مينويسد كه ادويه منقي مجاري گرده از سدد و غلظ و لزوجات عارضه در آن تخـم كـرفس و                        

 بري و اسارون و فقاح از خردناخواه و كاشم و اينسون دوج ست از اين جملـه چـون دو                     باديان و كرفس جبلي و گذر     

درم مفرد يا مركب بعد سحق و حل به آب ترب معصور و آب كرفس و آب باديان و نه نحو آب و سياه بخورند همان                          

  .فعل كند

  

  ورم كليه

 اعارض گردد و اورام حاره گـرده گـاهي در مـاده             گاهي گرده را انواع اورام حار و بارد عارض شود چنانكه سائر اعضار            

مختلف بود پس بعضي از آن از خون غليظ بعضي از خون رقيق تيز صفراوي و بعـضي از صـفراي صـرف و بعـضي از            

بلغم عفن و بعضي از خون و بلغم عفن باشد و كذا اورام بارده آن بعضي از بلغم و بعضي از سوده باشند و گـاهي ورم                           

ن مختلف بود پس بعض آن در جرم كرده باشد و بعضي در باطن به جانب تحويف گردد و بعضي در                     به سبب امكنه آ   

خارج آن به جانب غشاي مجلل گرده بسوي پشت يا متصل بعالئق و بعضي از اين بسوي انـدرون طـرف امعـا بـود و           

ف مجـري بـسوي فـوق       ايضاً بعض آن بسوي مجري حالب يعني منفذ بول كه ميان مثانه و گرده است و بعضي بطـر                  

آيد و ايضاً ورم گاهي در هر دو گروه افتـد و گـاهي در                 يعني آنكه ميان گرده و جگرست دوران آب از جگر بگرده مي           

يك گروه و گاهي در بعضي اجزاي يكي يا هر دو باشد و گاهي بزرگي ورم بدان مرتبه رسد كه راه روده بنـد كنـد و                           

 وريم كند و گاهي جمع نگردد و اسبه آب ورم گرده امثالي جميع بدنـست و                 قولنج پيدا نمايد و ايضاً گاه جمع شود       

يا اعضائيكه گرده ماشهرك آنهاست يا بحسب كميت خون يا كيفيت اويا خراش سنگ كه در گـرده تولـد كنـد و از                        

 غيـر   آنجا حركت نمايد و گوشت او را بجزاشد يا الم ضربه و سقطه و زخم يا احتباس بول قريـب گـرده ممـدد آن و                         
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اينها بود پس امثال اين امورد ورم گرده آرد و بيشتر بستن چيزي گران چون همياني بر كمرگاه مورث اورام گردد و                      

گاهي از زور قوي در برداشتن چيزي و يا از انتقال ماده مرضي واقع شود و جرجاني مينويـسد كـه حـال ورم از سـه                         

د و آماس صلب كه در گرده افتد از دو حال خالي نباشد يا ماده               بيرون نباشد يا تحليل پذيرد ياريم كند يا صلب گرد         

آن غليظ غير قابل نضج و تحليل از خلط سودا وي باشد يا ورم سرد بلغمي يا ورم گـرم بـه سـبب معالجـه ناصـواب                            

صلب شده باشد مثالً به سبب استعمال ادويه حاره لطيف ماده تحليل پذير و كثيف آن صـلب گـردد و يـا از كثـرت                          

ريد غليظ شود و اين هر دو تدبير سبب عدم وقوع نضج گردد و ورم صلب گرده متعسرالعالج سـت و اگـر زود بـه                          تب

عالج مشغول نشوند عسر گردد و باشد كه ريم كند و بيمار هالك شود و ورم صلب اكثر به استسقا هودي گردد و به                        

النقطاع غذا از قلب و ضفيطه رگ صاعد از         سبب حبس يا هيت در جگر و گاهي از ان تپ وق عارض شود و به سبب                  

گرده بسوي آن كه در آن غذاي او جاري گردد و به قول شيخ جميع اورام گرده بسرعت متحجر و صلب گردد و چرا                        

نشود كه آن خانه تولد سنگ ست طريق تشخيص اورام مذكوره بايد كه اوالً نوع ماده ورم مـشخص نماينـد بـه ايـن                         

 گرم همه وقت الزم بود و آن را فترات و هيجانات غير منظوم باشد مثـل انكـه در ابتـداي                      طور كه نظر كنند اگر تپ     

تپ ربع بود اما در ابتداي نوائب آن نبض صغير نگردد و چنانكه در ابتداي حميات ديگر ليكن دست و پا سرد شود و                        

 بود و نوبتي مـيهن بـادي نباشـد و           نظام  تيز شود و اين آهستگي و تيزي بي         گاه گاه تپ آهسته تر گردد و باز نبر مي         

لرزه باشد كه به پشت بر آيد و گاه حرارت قوي گردد و قشعيرره مخالط بالتهاب باشد وگـاهي تـپ شـدت كنـد بـه                           

سبب عظم ورم و مودي باختالط ذهن گردد و درد شديد و تشنگي و عسر بول و تمدد و ثقل نزد ناحيه گـروه دائـم                          

ور و ترش ضرر رساند و گاهي مودي بقي صفراوي گردد بـه سـبب ماشـهركت                 محسوس شود و اشياي مدر و تيزو ش       

معده بجگر و گاهي درد تا چهره و چشم متصل شود و شكم قبض گردد به سـبب ؟؟؟؟؟ ورم و تنـگ كـردن امعـا و                            

قاروره اول سفيد باشد پس زردناري شود سپس سرخ گردد ورم حار باشد پس اگر حررات سخت سوزان بود و درد با                      

دد و گراني مفرط در پشت بود و تشنگي بسيار سخت نباشد و تپ همچون تپ دهوي مطبقه بود و قلـت حاجـت                        تم

بول و هيرخي بشره و موضع گرده و بول رقيق و دردي و نبض عظيم باشد و ديگر آثار مخصوصه غلبه خون پيدا بود                        
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ت سـوزش و درد سـروقي و صـفراوي و       ورم حار دهوي باشد و اگر شدت تپ و درد و غلبه تشنگي و قلت ثقل و كثر                 

بيخواي باشد و بول اندك اندك و زود زود با سوزش بر آيد و نبض سريع و متواتر بود و همـه عالمـات غلبـه صـفلرا                            

ظاهر بود و ورم حار صفراوي باشد و اگر تپ گرم و التهاب و تشنگي و شدت درد نبود كثرت ثقل و تمدد كمرگـاه و                          

 و گاهي در چهره و چشم و در سائر قصور در افعال گرده باشد 

بدن تربل پديد آيد و مني بسيار رطب رقيق بارد و فقدان آثار ورم صلب بود و از هواي گرم و آب گرم راحت يابـد و                           

ي بلغم چون بطوي نبض و سفيدي و غلظ قاروره و بياض براز پيدا بود ورم بارد بلغمي باشد و اگر                     ديگر عالمات غلبه  

رد اندك بود و بول كبود اندك آيد و عديم النضج رفيق باشد و باشد كه پشت خـم گـردد و راسـت                        گراني شديد با د   

ها خدر گردد و هر دو از ضعف خـالي نبـود و در جملـه اعـضاي                  نتواند كرد و سرين باريك و خدر شود و گاهي ساق          

 بـزرگ شـود و اكثـر بـه          سافله الغري و نحافت عارض شود و گاهي تهيج عارض گردد و رنگ فاسد و تيـره و شـكم                   

ي سودا ظاهر بود ورم صـلب       استسقا انجامد و جانب طحال الم با خلش باشد و اعراض ماليخوليا و ديگر عالمات غلبه               

سوداوي باشد پس اگر اين ورم صلب از درد خالي نباشد و رنگ بول تيره باشد و با وي آثار دمـوي يافتـه شـود ورم                           

ش و تشنگي خالي نبود و گاهي درد هيجان كنـد ورم صـفراوي صـلب شـده                  دموي صلب گشته باشد و اگر از سوزز       

ي ورم شناخت موضع آن به خفـت و شـدت اعـراض و محـل درد نيـز                   باشد اكنون بدانند كه بعد تشخيص نوع ماده       

تر بود ورم در غشا باشد خاصةً نزديك معاليق گرده واگر درد غـائر              ضرورت است و اين چنان باشد كه اگر درد ساكن         

بود و گاه قولنج آرد و طبع قبض نمايد ورم در آن ناحيه باشد كه به جانب امعاست و اگر شدت عسر بول بود ورم در                          

تر بود و درد به جانب راست بود اما بـاالتر و بـه نزديـك                مجاري باشد و هر گاه بيمار را بر پهلوي راست خفتن آسان           

-جانب چپ باشد اما فروتر و نزديك مثانه فرود آيد ورم در گرده            ي راست باشد و اگر درد به        جگر برآيد ورم در گرده    

ي چپ باشد و اگر درد به هر دو جانب ميل كند ورم در هر دو گرده باشد و اگر آفت عام بود ورم نير به جميع اجـزا                         

  . عام باشد

ر بخـسبد در طـرف      انتباه قرشي گويد كه خواب كردن به طرف گرده و ارمه مريض را مشكل بود و اگر به جانب ديگ                   
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دوم چنان ثقل محسوس شود كه گويا چيزي گران بدان طرف آميخته است و هر گاه بول در ابتداي تب رقيق سفيد                      

ي و ارمه بود خدر گـردد       بود مع سالمت دماغ و احشا و كبد و عدم اسهال دليل ورم گرده بود و پايي كه مقابل گرده                   

رد و تب هذيان و اخـتالط ذهـن پديـد آيـد و ايـن قائـل باشـد و                 و به قول شيخ گاهي به جهت عظم ورم و شدت د           

چون با وي داليل رديه موافقت كنند و اگر داليل جيده رفاقت آن نماينـد انفجـار آن بـه سـالمت انـدازد و                           خصوصاً  

ي گرده برآيد و گاهي چيزي مثل موي سرخ در طول يك شبر و زيـاده از آن خـارج                    گاهي در مثل اين چيزي از پيه      

د و گاهي در ورم حار گرده تصلب سرعت كند و در اين هنگام عالمات ورم صـلب ظـاهر شـود و چـون سـفيدي                           شو

قاروره دوام كند نشان آن است كه ورم با صلب خواهد شد يا دبيله خواهد گشت و ريم خواهد كرد و بالجملـه چـون                         

چون بول در رسوب محمود شروع كنـد        در اين علت بول لزج غليظ ابيض باشد و بر آن دوام كند دليل ردي است و                  

ي ورم به غير استحاله به سوي چيزي ديگر داللت كند و چون ورم از ايام اول تجاوز كند و بـول صـاف                        بر نضج ماده  

تر شـود و در     رقيق بماند ورم در طريق ريم گردن يا در طريق صالبت باشد و چون ورم گرده به انتها رسد بول غليظ                    

  .يدته شيشه رسوبي پديد آ

  

  عالج كلي اورام گرده

ه   ي محللـه  چنانچه استعمال ادويه  . بايد كه در ابتداي اين ورم احتياط بسيار الزم دارند كه به صالبت نينجامد              ي قويـ

جايز اين است و آب سرد نوشيدن نيز ممنوع است و استعمال مدرات قويه در ابتدا و اسهال به مسهل قوي و حركت                       

ي حـار و بـارد       قي و اماله و نرم داشتن شكم در اين باب مفيد و اين آبـزن نـافع ورم كليـه                    و جماع بالكليه ممنوع و    

اكليل الملك بابونه سبوس گندم جو مقشر عنب الثعلب تخم خطمي در آب جوش داده آبزن نمايند و اصـوب                    . است

كه حقنه به موضع علت رسـد  اي معتدل گردانند پس به حقنه اسهال كنند بهر آن       آن است كه قوام ماده را به اشربه       

و قوت دوا بر حال خويش بود و از باالي تن چيزي از ماده فرود نيارد چنان كه دواي مسهل فرو دارد و حقنه نيز نرم 
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چون لعاب تخم خطمي و خبازي و تخم كتان با كشكاب و روغن گل بايد و خيارشنبر در عـالج گـرده سـخت نـافع                          

لغزاند و صاحب ورم عنف بود و اگر ماده غليظ بود نيز ميآن كه استفراغ او بياست چه در حقنه و چه در مسهل بهر 

ي مدره به كار برند و يوحنـا        گرده را حمام نشايد تا علت در انحطاط نيفتد و چون در بول نشان نضج پديد آيد ادويه                 

كايت اندر آن است و نواب علويخان       ي لذاعه نبايدكرد كه اين سريع الن      ي اورام كليه و مثانه به ادويه      گفته كه معالجه  

اند كه اصل عظيم در تدابير اين ورم حفظ آن است از صلب شدن و در تعـديل قـوام                    ي كامله قلمي فرموده   در عشره 

ي آن به غايت كوشيدن زياده از مراعات اورام ساير اعضا چه اين عضو معدن تولد سنگ و سـخت گوشـت واقـع                    ماده

طيف مواد و تعقيد كثيف آن را به غايت قابل باشد و به انـدك مـددي آن فعـل بـه     است پس طبيعت آن به تحليل ل 

ظهور رساند و به موانع قويه از آن بازايستد پس هر چه مواد را افسرده و كثيف گرداند به كيفيـت و خاصـيت حتـي                          

كه آب سرد را در ديگر      اند  المقدور استعمال آن نشايد كرد چنانچه اطباي پيشين در اين باب آن قدر احتياط فرموده              

ي هايي كه از كوزهجا كه جز به مزيدن قطرهاند به خالف اين اورام در حين غليان حرارت اندكي نوشيدن تجويز كرده        

ي محلل اجزاي لطيـف     ي حاره اند و آن نيز به شرطي كه به غايت سرد نباشد و استعمال ادويه             نو تراود رخصت نداده   

هـا و اسـتعمال     و خارج نيز بر اين قياس بايد نمود و قوانين مراعات اوقات مرض و تنقيـه               ي مجمد را از داخل      و بارده 

غذا و دوا از داخل و خارج مناسب هر خلطي و اليق هر شخصي همان نوع است كـه سـابق در ورم معـده و جگـر و                             

ت بايـد كـرد اول آن كـه         غيره بيان يافته بالجمله در تعديل قوام و مزاج اين ماده و اصالح ورم از هـشت نهـج رعايـ                    

مدرات قويه مادام كه به تنقيه بقاياي ريم قرحه احتياج نيفتد هرگز ندهند و خصوصاً در ابتداي ورم بنا بـر تحريـك                       

مواد و ايصال آن به محل مرض و وصول ضرر از قيام هر لحظه براي نقاي بول و اين مضرت از دو حال بيرون نيـست            

منجر شدن به صالبت و در كـم دادن آب نيـز ايـن                مواد رقيق و بقاي غليظ و ثانياً        احداث سنگ به سبب اخراج        اوالً  

ي قوي و تحريـك دوا اخالطـا را   مصلحت مرعي بود دوم آن كه مسهلي قوي اصال استعمال ننمايند جهت وقوع سده            

ت بدين مرض مضر    ي اين حاال  به سختي تمام و مايل ساختن آن از اعالي بدن به اسافل و حدت و گرمي دوا و جمله                  

ها كيفيت مـاده    بود سوم آن كه چيزهاي سخت گرم و تيز طعم و ترش يا شور مطلقا دور دارند جهت بد ساختن آن                    
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سبب ورم را چهارم آن كه در تنقيه به قي جهت منافع مذكوره قبل از ايـن مبالغـه كننـد پـنجم آن كـه از حركـت                             

ايت محترز باشند ششم آن كه در جذب مواد به جانب مخـالف             ي جماع و غيره كه كوفتي به محل رساند به غ          عنيفه

انكسار قوت آن ليكن در ورم حار مطلقـا         ي آن مالزمت حقنه نمايد جهت قرب محل رسيدن اثر دوا بي           و تحليل بقيه  

ي الئقه جهت دفع مزاحمت ثفـل       بعد فصد اين تدابير كنند هفتم آن كه پيوسته شكم را نرم دارند به اشربه و اغذيه                

ي مرض به جانب امعـا هـشتم آن كـه اسـتعمال ضـمادات و                ي ماده ي مضره و اماله   روده به كليه و تقليل مواد زايده      

ها و طالها و اغذيه و اشربه هر چه در آن كيفيت قويه بالفعل يا بالطبع باشد از آن بپرهيزنـد و غايـت           نطوالت و آبزن  

د و چون كليه را با مثانه اشتراك بسيار است و اكثر تـدابير              اعتدال مرعي دارند چندان كه صلب شدن ورم ايمن شون         

هر يكي تدبير ديگري بود و تفصيل اين عالج و تعيين اغذيه و اشربه و ادويه را از مبحث ورم مثانه نيز استخراج بايد                        

  . ي سابق مخلوط كردن افضل دانندكرد و جمله را با قوانين تدابير اورام داخلي مذكوره

  

  ار گردهعالج ورم ح

ي عناب و مانند آن با فصد باسليق از جانب ورم كنند و در آن تأخير روا ندارند و لعاب اسپغول و لعاب بهدانه و شيره                

شربت بنفشه بدهند و آرد جو و عنب الثعلب و صندل و تخم كاسني ساييده در آب عنب الثعلب سبز و آب كاسـني                        

اليدن روغن گل و روغن بنفشه با موم نيز مفيد بود و يا عناب پـنج                سبز و به آب كشنيز سبز آميخته ضماد كنند و م          

دانه گل بنفشه شش ماشه در عرق عنب الثعلب جوشانيده گلقند ماليده صاف كرده بنوشند و روغن گـل نـيم گـرم                       

ي خيارين شش ماشـه شـربت بنفـشه دو تولـه            بمالند و يا بعد فصد عناب پنج دانه بهدانه سه ماشه جوشانيده شيره            

خاكشي پنج ماشه داخل كرده بدهند و روز دوم گل نيلوفر چهار ماشه افزايند و اگر بـا درد تمـام پـاي جانـب ورم و                      

درد خصيتين باشد بعد فصد بهر تسكين گل خطمي سه ماشـه عنـب الثعلـب چهـار ماشـه در عـرق عنـب الثعلـب                           

 خارخسك نه ماشـه در آب بـرآورده نبـات    يجوشانيده شربت بزوري دو توله بدهند و يا لعاب بهدانه سه ماشه شيره         
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داخل كرده بنوشند بعده اگر از شدت درد به موضع آن برآمدگي معلوم شود عنب الثعلب گـل بنفـشه گـل خطمـي                        

اكليل الملك هر يك پنج ماشه آرد جو يك توله در آب مكوه سبز ساييده نيم گرم ضماد سـازند و تبريـد را انـدكي                          

ي كهنه بندند بالجمله اگر حاجت تنقيـه بـود بعـد از              گل به جاي درد ماليده از پنبه       نيم گرم نموده بنوشند و روغن     

نضج از مسهل صفرا تنقيه كنند و براي رفع قبض تليين به مغز فلوس خصوص به آب عنب الثعلب و كاسني و روغن                       

د عـرق مكـوه عـرق شـاهتره         بادام و يا به آب انارين و شير خشت و يا به مطبوخ هليله مناسب بود و يا روز اول گلقن                    

ي تخـم خرفـه شـش    گالب و دوم روز بهدانه گل خطمي هر يك سه ماشه به عرق شاهتره ده دام جوشـانيده شـيره          

ي مغز تخم هندوانه شش ماشه شربت نيلوفر با شربت بنفشه دو توله اسپغول شش ماشه پاشيده بدهنـد                   ماشه شيره 

اشه سپستان پانزده دانه عنب الثعلب تخم خيـارين كوفتـه هـر             و روز چهارم منضج عناب پنج دانه گل خطمي سه م          

ي خارخسك شش ماشه شربت نيلوفر دو توله و اسپغول پاشيده بدهند بعده بهدانـه               يك شش ماشه جوشانيده شيره    

گل خطمي هر يك سه ماشه سپستان بيست دانه به عرق عنب الثعلب ده توله جوشانيده تا هژدهم مرض به تبـديل                      

ي خارخـسك بـه     ي خرفه گاهي شـيره    ي خيارين گاهي شيره   ي مغز تخم هندوانه گاهي شيره     ي شيره شيرجات گاه 

قدر شش ماشه همراه شربت نيلوفر دو توله دهند باز بعد نضج اين مسهل بدهند اصـل الـسوس گـل خطمـي تخـم                         

انـه گـل بنفـشه      خطمي عنب الثعلب تخم خبازي گل نيلوفر هر يك چهار ماشه عناب پنج دانـه سپـستان پـانزده د                   

خيارين كوفته هر يك شش ماشه مغز فلوس خيار شنبز شش توله ترنجبين گلقند هر واحد چهار توله روغـن بـادام                      

شش ماشه بدهند و اگر در ورم حار از غلطي طبيب بعد استعمال مدرات و مسهالت حاره ورم جگر و فـواق و اسـهار                

 تبريد از گل خطمـي عنـب الثعلـب بـه گـالب و عـرق مكـوه                   نيز عارض گردد بعد فصد و گرفتن خون و دوازده دام          

ي خيارين نبات داخل كرده دادن و ضماد معمولي ورم گرده از آرد جو آرد بـاقال گـل خطمـي گـل                       جوشانيده شيره 

ي مرغ يـك عـدد      ي بيضه سرخ بزركتان گل بابونه هر يك سه ماشه كوفته بيخته به شير گاو پخته روغن گل سفيده                

ض مكي دو ماشه كافور يك ماشه سوده آميخته به جاي گرده نهادن مفيد است و اگر در آخر قبض                    داخل كرده حض  

باشند گل سرخ باديان هر يك چهار ماشه جوشانيده گلقند دو           بسيار باشد و صاحبان اين مرض اكثر يابس الطبع مي         
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 و درد شدت كنـد و سـوزش و          سه توله داخل كرده بدهند الحاصل چون مدت يك هفته بگذرد و ماده تحليل نگردد              

ي كليه بايد كرد فقط اقوال كند در اين حالت عالج دبيلهگراني زياده گردد و قاروره رقيق باشد بدانندكه ورم ريم مي   

حذاق مسيحي گويد كه هر گاه در گرده و مثانه ورم حار پيدا شود و سن و قوت و وقت محتمل اخـراج خـون باشـد                  

ده آنچه ملطف و مستفرغ به غير لذع باشد مثل ماءالشعير و ماءالعسل استعمال كنند و                بايد كه فصد باسليق كنند بع     

كنند ي بول بود اجتناب نمايند بهر آن كه اين اشياء هيجان اورام در اين اعضا مي               هر آنچه در آن حدت و قوت مدره       

به سـوي چيـزي كـه تـسكين لـذع و      و كذلك بول حاد كه در آن جا مرور نمايد و لهذا بايد كه تدبير را مايل سازند                  

هاي نرم و آب شيرين تا آن كه ورم نضج يابد بعد از آن آنچه ادرار بول نمايد بدهند تا فـضول                      حدت كند مثل حريره   

ي هاي لينـه ي مسهله استعمال نكنند ليكن به حقنه    مستفرغ شود و اگر احتياج به اسهال طبيعت شود بايد كه ادويه           

ي مطبوخ و مصفي روغن كنجد در آن داخـل كـرده اسـتفراغ نماينـد                و بزركتان و حلبه   معمول از خطمي و خبازي      

بعده صوف مغموس در روغن گرم كه در آن شبت و خطمي پخته باشند بر عضو نهند و يا ضماد آرد گنـدم مطبـوخ                         

 گاهي عقـب    فرمايد كه اول عالج قطع سبب است به فصد باسليق اگرخون غالب باشد و             به ماءالعسل سازند شيخ مي    

به اسـهال اگـر در آن جـا بـا             آن به فصد مابض ركبه حاجت آيد و اگر اين رگ ظاهر نشود فصد صافن نمايند و ايضاً                 

ي لعابيه تا ممكن بود و افضل چيزي كـه بـدان اسـهال كننـد مـاءالجبن و                   هاي لينه خون اخالط حاده باشد از حقنه     

سوي امعا و غسل و جال و تبريد و انضاج و اصالح قـروح اسـت و در                  ي ماده به    الجبن اماله   خيارشنبر است چه در ماء    

السكر و ماءالعسل ممزوج به آب بـسيار از ايـن قبيـل اسـت و اگـر                    خيارشنبر اسهال و ايضاً انضاج به رفق است و ماء         

باشـد كـه   ممكن باشد كه به اشربه تعديل خلط نمايند بعده اسهال آورند بهتر باشد و بايد كه اسهال عنيف و قـوي ن                    

الشعير از آن جمله است كـه لـزوم او در             ضرر عظيم كند به سبب خلط بسيار منصب به سوي امعا مجاور گرده و ماء              

اين واجب است و بايد كه ادرار البته ننمايند و بزور و بنادق آن نخورانند و خصوص كه بدن غير نقي باشد تا آن كـه                          

منع از شراب آب حتي االمكان در اين وقت واجب است تـا آن كـه        چنين  نضج صحيح گردد و پس ادرار نمايند و هم        

تنقيه كرده شود و اگرچه تبريد و ترطيب آب موافق اورام حاره است ليكن به سبب حركت ادرار و مزاحمت به جوهر        
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ي ورم ضرر به سبب كميت زياده از منفعت به سبب كيفيت كند و مع ذلك آب همراه                  ي منصب به سوي ناحيه    ماده

ها به سوي آن به رفاقت آب سهل گردد پس اگر چاره از آن نباشد بايد                د اخالط را به سوي گرده آورد وانحدار آن        خو

كه آب شيرين صاف سرد به رشف و مص اندكي بنوشند و بايد كه برودت َآب چندان نباشد كه منع نـضج كنـد و از                          

چنين جمله اشياي حار بالفعل قوي الحـرارت و          هم گوشت و شيريني احتراز كنند و اما آب گرم ايشان را ضرر كند و             

بالجمله آب بسيار از تعب گرده به حركت و مرور خود خالي نيست و براي اورام و قروح مثل سكون چيزي نيـست و                        

ها و غيـر آن     حمام ايشان را موافق نيست مگر بعد انحطاط اورام حاره و بايد كه در ابتدا از مشروبات و اطليه و حقنه                    

 رادع باشد استعمال كنند بعد از آن آنچه جالي و مرخي و منضج باشد و به حسب عظـم ورم و صـغر آن بـدان                           آنچه

مخلوط سازند بعده جاليات و مرخيات استعمال نمايند و بايد كه از جوالي چيزي اختيار نمايند كه در آن لذع نباشد                     

ورم صواب آن است كه بر آن چيزي كه در آن لذع            پس اگر احتياج به قومي افتد كه در آن لذع بود و به سبب عظم                

نبود غالب باشد و كذلك در آن جا كه اخالط لذاعه بود دواي الذع نشايد بعد از آن استفراغ نمايند و واجب است كه                        

ها از آن جمله باشند كه در آن لذع نبـود و            ي گرده و اورام كثرت نمايند مگر آن       هاي موافقه به اغذيه از جنس حريره    

ايد كه حال اخالط در رقت و غلظت و در جوهر آن كه از جنس فاسد است يـا صـحيح يـا خلـط ديگـر اسـت و در                               ب

ي آن به كيفيت دوا و كميت آن كرده شـود و تـا مقـدور    ي آن كه اندك است يا بسيار دريافت نمايند تا مقابله   اندازه

ند و چـون ورم نـضج تـام يابـد و ايـن از بـول                 تر دارد شي حار نده    باشد كه معالجه به چيزي كنند كه آن حدت كم         

  الشعير و مانند آن بنوشانند و قبل از آن مدرات ندهنـد و خـصوصاً                دريافت گردد مدرات مثل بزور و بنادق آن در ماء         

ي ي بقيـه  شود پس از آن خوف نكنند كه آن ازاله        اگر اخالط بدن ردي باشد و گاهي از نوشيدن آن گراني معلوم مي            

هاست نه مشروبات بـه     كنند در اصلح ورم و در اسهال خلط دري حقنه         د و اولي چيزي كه بدان معالجه مي       كناين مي 

سببي كه در عالج كلي مذكور شد و بايد كه حقنه سلس غير مستكرهه باشد و مزاحمت نكنـد كـه الـم آرد و ضـرر                           

الـسكر ممـزوج بـه آب     عـسل يـا مـاء   رساند و چون معلوم شود كه بدن پاك شد و ورم اندك است اكثر نوشيدن ماءال  

بسيار كفايت كند بهر آن كه جال و تلطيف و تقطيع اين هر دو بس است كه تحليل آن باللذع كند و اشياي نافعه در                        
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ي بيد و عصارات بارده و تضميدات به مطفيات است و لعـاب اسـپغول بياشـامند و                  ابتدا ماءالشعير به روغني و عصاره     

هـا از   اگر التهاب باشد بايد كه شير به نحوي باشد كـه وصـف آن كـردم و بعـد از آن حقنـه           نوشانند و گاهي شير مي  

خطمي و خبازي و تخم كتان به چيزي بارد و روغن گل استعمال كنند و ضمادات به آرد جـو و بنفـشه و بـاقال بـه                            

 و دهـن روغـن كنجـد و روغـن           ي بارده ترك كنند و حلبه و بابونه و مانند آن افزاينـد            عمل آرند و در آخر آن ادويه      

قرطم باشد و از خارج به چيزي كه منضج و مسخن زياده بود ضماد كنند و از اين قبيل است نهادن صوف مغمـوس                        

و آن در قول مسيحي گذشت و ضمادات از آرد گندم و ماءالعسل مطبوخ و از برگ حلبه و اصـل الـسوس و شـبت و                           

ه استعمال نمايند و اگر خواهند در اين اضمده بنفشه و شـهوم ملينـه               خطمي و بابونه به روغن كنجد مثل  حلوا پخت         

  ي بط و مرغ داخل كنند و گاهي به سبب درد احتياج به داخل كردن چيزي از خشخاش و پوست لفاح افتد مثل پيه

علـت  نويسد كه هر گاه حرارت گرده و ابتداي ورم حار معلوم شود بايد كه فـصد باسـليق از جانـب                      صاحب كامل مي  

نمايند اگر قوت و سن و فصل موجود مساعدت كند و خون به حسب وجوب مقدار علت برآرند و تضميد موضـع بـه                        

ي كدو و روغـن بنفـشه       آرد جو و خطمي و صندلين و شياف ماميثا و مغاث و آب عنب الثعلب و آب كاسني و جراده                   

بنفشه و موم سفيد و آب كاسني و آب كـشنيز و            ي مبلول به قيروطي معمول از روغن گل و روغن           نمايند و يا پارچه   

آب حي العالم و آب خرفه و مانند آن به اندكي سركه و گالب بر آن نهنـد و مـريض را در ابتـداي روز از مغـز تخـم                               

خيارين و مغز تخم خيارين و مغز تخم خربزه و تخم خرفه مساوي باريك ساييده از دو درم تا سه درم بـه جـالب و                          

ي كـدو و مـاش و اسـفاناخ و           اگر بعد از آن باشد ماءالشعير شربت بنفشه بايد داد و تغذيه به مزوره              آب سرد بدهند و   

خبازي و قطف سازند و شبانگاه شربت بنفشه و لعاب اسپغول و اندك تخم خرفه و تخم خيارين و تخم خربزه دهند                      

برند و چون ريم كـردن ورم معلـوم شـود           و مدام تا آن كه ورم در طريق نضج و تقيح شروع كند همين تدبير به كار                  

  . ي گرده مذكور گردد استعمال نمايندآنچه در دبيله

نويسند كه در ابتدا ضماد از بنفشه و آرد جو باقال و خطمي و صندل سـفيد و شـياف مايمثـا و                       ايالقي و جرجاني مي   

 در ايـن ضـماد پوسـت        ي كدوي تر و روغن گل و آب عنب الثعلب سـازند و گـاهي بـه سـبب صـعوبت وجـع                      تراشه
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خورانند و اگر ورم صفراوي بـود قيروطـي كـه در قـول صـاحب                كنند يا فلونياي رومي مي    خشخاش اندكي داخل مي   

ي او همان است كه در قول شيخ گذشت ليكن بـرگ كرنـب و               كامل گذشت بنهند و اين ضماد محلل است و نسخه         

اسليق يا صافن زنند و اگر ورم تازه باشد رگ باسـليق            عسل عوض برگ حلبه است اما اگر ورم دموي باشد اول رگ ب            

ي شـربت   گشادن كفايت باشد و اگر آماس كهنه بود يا بيمار ضعيف رگ مابض بايد زد و اين شـربت بدهنـد نـسخه                      

عناب برگ عناب دانه بيرون كرده تخم خشخاش سفيدكشنيز خشك عدس مقشر هر يك صد درم در هفت چنـدان                    

درم آيد ماليده صاف نموده چهارصد درم شكر طبرزد داخل كرده به قوام شربت آرنـد و هـر                   آب بپزند تا به چهارصد      

ي تخـم خيـار و تخـم        روز بيست درم با سكنجبين ده درم بدهند و اگر با كشكاب دهند جايز است و اگر بـه شـيره                    

ن بـادام سـود دارد و طعـام         خربزه و مغز تخم كدو و خرفه بدهند روا باشد و ماءالخيار و خيار بادرنگ با شكر و روغـ                   

تـر ايـضاً رگ باسـليق    تر بود و خـون بـيش    مزوره از عدس و سماق دهند و اگر ورم صفراوي بود بنگرند اگر صفرا كم              

تر فصد نبايـد كـرد بلكـه اول بـه ايـن      تر بود و خون كمگشايند پس به مطبوخ هليله استفراغ كنند و اگر صفرا بيش       

  مطبوخ هليله استفراغ بايد كرد

ي زرد مقشر ده درم تمر هندي بيست درم آلو بخارا عناب هر يك سي دانـه سپـستان و                    ي مطبوخ هليله هيله   نسخه

اي تـرنجبين ده درم     بنفشه هر يك يك مشت تخم كشوث دو مشت برگ كاسني برگ عنب الثعلب هر يـك دسـته                  

بر ماليـده صـاف كننـد و مطبـوخ     همه را بپزند چنانچه رسم است و ماليده صاف نموده پـانزده درم فلـوس خيارشـن           

سقمونياي مشوي در آن حل كرده نيم گرم بنوشند و اگر حاجت بود اين مطبوخ درمدت ده روز دو بـار يـا سـه بـار                           

ي تخم خرفه با سكنجبين و غذا مزوره از آب          بدهند و سنكنجبين ساده و ماءالشعير دهند و ماءالخيار با شكر و شيره            

ر كشكاب با شربت بنفشه دهند صواب باشد و اگر شب به وقت خواب شـربت بنفـشه بـا                    غوره و مانند آن سازند و اگ      

ي تخم خرفه خورند بهتر بوده و اگر معده احتمال كند شب بر كشكاب بخـسبند تـا آن                   لعاب اسپغول و شكر و شيره     

   . ي كليه بيايد استعمال نمايندكه ظاهر شود كه ورم در نضج شروع نموده بعده آنچه در دبيله

ي نرم است و اگـر      هاي نرم عالج بايد كرد و كشكاب و روغن كنجد حقنه          ثابت بن قره گفته كه ورم گرده را به حقنه         
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لعاب خطمي و لعاب حلبه و لعاب تخم كتان و روغن كنجد تازه با هم آميخته حقنه كنند نافع بود و هر گاه كه ماده                 

دن صواب باشد و هر گاه اندك باشد ليكن سخت تيز باشـد      سخت ردي نباشد ليكن بسيار بود باشد كه سكنجبين دا         

درپي بايد داد تا ماده را نرم كند و تيزي آن زايل نمايد و در ورم مركـب                  ماءالعسل دور بايد داشت و آب نيم گرم پي        

پـاك  از صفرا و خون در عالمات تأمل بايد كرد پس تركيب عالج نمايند و مريض در حمام نرود تا آن كه ورم از ريم                         

  .نشود

قرشي گويد كه در عالج اورام گرده مثانه ابتدا به فصد باسليق كنند و استفراغ و قي و تليـين طبيعـت و اجتنـاب از                          

ي تخم خرفـه و     جمله حريف و حاد و مدارت قويه نمايند و ماءالشعير يا شربت بنفشه و نيلوفر و لعاب بهدانه يا شيره                   

لوبالو بدهند و چون از ايام ابتدا تجاوز كند ماءالشعير ساده به شكر يا شـربت                خشخاش و خيار به شربت آلو بخارا يا آ        

هليون دهند و از مسهالت آب كاسني به مغز خيارشنبر و روغن بادام يا مغلي حلو به مغز خيارشنبر و ورغن بـادام و                        

 و عنـاب پرسياوشـان و       يا اين مطبوخ بدهند و سنا و بسفايج و گل بنفشه و تخم خيار و تخـم كاسـني و آلـو بخـارا                       

شاهتره و بر مغز خيارشنبر و روغن بادام صاف كنند و تغذيه در ابتدا ماءالشعير به شـكر يـا شـربت نيلـوفر سـازند و                           

 در ابتدا نطول     چون اشتها قوي شود و تب خفيف گردد اسفاناخ يا كدو يا ماش يا ملوخيا به روغن بادام بدهند و ايضاً                    

 گل بنفشه و تخم كتان جوشانيده بر كمرگاه يا بر عانه نمايند و به ثفل آن ضماد كنند                   از خبازي و خطمي آرد جو و      

ي بارده كم كننـد هـر روز تـا مـسخنات تنهـا هنگـام                و بعد چند روز بابونه و اكليل الملك و حلبه افزايند و از ادويه             

  .تحليل و انحطاط باقي ماند

عناب ده عدد عنب الثعلب پنج درم تخم كاسني سه درم سـرد  محمود گويد كه بعد فصد باسليق هر صبح مطبوخ از      

كرده بنوشند و غذا ماءالشعير به روغن بنفشه و خشخاش و عناب و سپستان و نيلوفر خورند و يـا هـر صـبح شـربت                          

بنفشه يا شربت خشخاش هر كدام كه باشد ده درم به لعاب اسپغول پنج درم يا لعاب بهدانـه ده درم بدهنـد و ايـن                          

ي آن همان است كه در قول صـاحب كامـل           فرد يا مجموع به حسب قوت مريض و ضعف آن نمايند و نسخه            ضماد م 

ي سرد كرده به گالب يا مبلول به قيروطي كه در قول مذكور مسطور شده بر گـرده نهنـد و يـا هـر                         گذشت يا پارچه  
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مغز تخم خيارين هر واحد پنج درم ي تخم خيارين و خربزه بدهند و يا مغز تخم كدو و مغز تخم خربزه و صبح شيره

تخم خرفه ده درم كوفته بيخته سه درم به جالّب بـارد از شـكر سـفيد ده درم و گـالب ده درم بخوراننـد و از ايـن                              

  . معالجه به ديگر انتقال نكنند تا آن كه دريافت شود كه ورم نضج يافت و در طريق ريم كردن شروع نمود

نون گفته كه اول عالج قطع سبب به فصد باسليق است مـرادش آن اسـت كـه                  خجندي گويد كه شيخ الرئيس در قا      

ي بايد كـه حركـت خـون و مـاده         اين وقتي است كه اگر خون غالب باشد وإال فال و حق آن است كه اين آن گاه مي                  

ي گـرده   هي كثير به ناحيـ    مورمه از اسفل بدن نباشد چه اگر در آن هنگام فصد باسليق كنند اين سبب انجذاب ماده                

چنين اگر حركت اخالط در ابتدا از فوق به جانب گرده باشد در آن حالت بايد كـه فـصد هفـت انـدام يـا                         گردد و هم  

سررو كنند نه باسليق تا جذب به سوي خالف بعيد باشد پس فصد باسليق در اين جا وقتي جايز است كه ماده غيـر                        

اگر ماده كم شـده باشـد و گـاهي بـا وجـود فـصد باسـليق                  متحرك از اسفل باشد و مع ذلك حركت او از فوق باشد             

حاجت به فصد مابض ركبه يا صافن افتد و اين وقتي است كه حركت ماده از اسفل باشد و لهذا فصد قـاطع حركـت                         

تـر  تر مختلف باشد پس اگر حركت ماده از اسفل بدن قـوي           آن از اين جا بود و اما تقديم فصد به حسب حركت قوي            

بتدا به فصد رگ اسفل كنند وإال ابتدا به باسليق نمايند و مريض را آنچه مبـرد و مـسكن باشـد بدهنـد                        بود بايد كه ا   

ي تخـم خرفـه و   ي بنفشه يا شربت آن به لعاب بذر قطونا يا به لعاب بهدانه يـا بـه شـيره   مثل شربت نيلوفر و خميره 

جـون بنفـشه و آب عنـب الثعلـب و آب            ي خيارين و تخم خربزه با شربت عناب و تليين بـه شـير خـشت و مع                 شيره

  . العشير به روغن بادام دهند و ضماد همان است كه در قول صاحب كامل گذشت كاسني كنند و غذا ماء

سعيد گويد كه اگر در گرده ورم حار حادث شود به فصد باسليق مبادرت كنند و خون به حسب قوت برآرنـد و بعـد                         

و تخم خرفه و مغز تخم خربزه هر واحد يك جز و خشخاش سفيد شش فصد مغز تخم خيارين و كدو و تخم كاسني       

وزن جمله آميخته سه درم به آب سرد يا جالب وقت سحر بخورند و              درم خشخاش سياه يك درم همه را ساييده هم        

ل و ي بزور به شربت بنفشه بياشامند و تبريد پست به صند       الشعير به روغن بادام بنوشند و در آخر روز شيره           صبح ماء 

گالب و شياف ماميثا و آب كاسني و آب حي العالم نمايند پس اگر طبع قبض باشد به فلوس خيارشنبر و جالب يـا                        
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شربت بنفشه و لعاب تحريك كنند و از دواي قوي حذر نمايند بعده چون ورم متوقف گردد به مزوره ماش و اسفاناخ                      

  .غذا سازند و بر پشت آب رياحين بريزند

عالج ورم حار گرده فصد و شرب ماءالشعير و تمر هندي و اسوقه و شـربت بنفـشه و شـربت ورد و                       انطاكي گويد كه    

كثرت ضماد آن است تا آن كه منفجر گردد به سكون اعراض و خـروج مـواد دريافـت شـود پـس در آن هنگـام بـه                             

نقضي گردد فصد مـابض     خضر گويد كه ابتدا به فصد باسليق از جانب عليل كنند و چون ابتدا م              . مدمالت عالج كنند  

ي مفرد التبريـد احتـراز    نمايند و از اشياي شور و ترش شديد الحموضت و مسهالت سخت اجتناب ورزند و از اضمده                

ي مـرغ سـازند و اگـر در         نمايند تا ورم متحجر نگردد و شربت حسك با تبريد دهند و چون اصالح يابد غذا از چـوزه                  

انگ افيون و مثل او زعفران و با روغن بنفشه طال كنند و باقي همـان اسـت                  ابتداي امر درد شديد باشد بگيرند يك د       

  . كه در قول قرشي گذشت

ابومنصور گويد كه در ورم حار گرده و مثانه اگر عليل قريب العهد به ورم باشد فصد باسليق كنند و اگـر بـر آن ايـام                           

ش قصد عالج ورم حـار كبـد از نوشـيدن           گذشته باشد و مريض ضعيف شده مابض ركبه يا صافن گشايند و در عالج             

آب كشك و شير زنان مع طال و غيره از اغذيه و ادويه و ضمادات كه در آن جا مذكورند بايد كرد و جالينوس گفتـه                          

-شود ليكن ثفل بهر آن كه زير او عصب نيست و ايضاً تحجر به كليه سرعت مـي                 كه در ورم حار وجع محسوس نمي      

 حار بود و محمد زكريا گويد كه تكثير تبريد كليه نكنند كه آن ورم را صلب كند و عنـد                     كند و خاصةً اگر در آن ورم      

اشتداد وجع در ورم حار گرده و مثانه معالجه به محذرات كنند و من در اين هنگام به افيون و زعفران عالج كردم از                        

ش به شـربت بنفـشه تـام النفـع          ي خشخا نويسند كه شيره  بعضي از متأخرين مي   . آن خواب آمد و درد ساكن گرديد      

است و نقوع عناب ده دانه عنب الثعلب تخم كاسني هر يك نه ماشه با شربت بنفشه يا خشخاش نافع و در صـفراوي                     

ي خيارين و خربزه نه ماشه با سكنجبين سه توله بنوشند و غذا اسـفاناخ بـا بـرنج                   آلو بخارا هفت عدد افزايند و شيره      

بزور با شير بز بسيار مفيد بود و اين شربت در ابتداي ورم حار گرده نافع است عناب پنجاه دهند و بعد تنقيه بنادق ال

عدد خشخاش سفيد سي درم كشنيز خشك ده درم عدس مقشر صد درم جوشانيده صاف نموده با دو صد درم قنـد                      
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ي كـدو آب    يثـا تراشـه   ي خرفه و خيارين بنوشند و بنفشه آرد جو خطمي صـندل مام            به قوام آرند و ده درم با شيره       

مكوه آب كشنيز سبز آب برگ خرفه به گالب و سركه ضماد كنند و در وقـت شـدت درد كوكنـار آميزنـد و در ورم                           

دموي بعد فصد باسليق يا صافن مروق كاسني و مكوه هر يك چهار و نيم توله و خاكشي سه ماشه و شـربت بنفـشه                         

ه گالب و نبات خورانند و صندل مكوه عدس ماميران چينـي ماميثـا              چار توله دهند و غذا اسفاناخ با نان يا آش جو ب           

هر يك هفت ماشه مويز منقي يك توله در آب مكوه سبز ضماد سازند پس تليين طبع كنند از خيارشنبر هفت توله                      

او شير خشت گلقند شربت دينار هر يك چار توله روغن بادام هفت ماشه در مروق كاسني نه توله و روز ديگر لعاب گ  

زبان هفت ماشه گالب پا و سير شربت بنفشه چار توله و تخم ريحان نه ماشه دهند و به همين نمط تا يك هفته بـه                          

  .ي كليه نمايندعمل آرند تا ماده به تحليل رود وإال تدبير دبيله

  

  عالج ورم بلغمي گرده

 و هليون با گلقند عسلي يا شـربت  بهر تحليل و ادرار و انضاج طبيخ تخم كرفس و خارخسك و انيسون و پرسياوشان           

دينار يا بزوري يا شربت انجير بدهند و امر به قي كنند كه به غايت مفيد است و يا نضج به طبيخ خطمـي و شـربت                           

ي مسخنه مثل بابونه و نمام و برگ غار و مرزنجوش نيم گرم ضماد كنند و                اصول داده مسهل بلغم دهند و به اضمده       

 و شيح و شبت و سداب و اطراف كرنب و حلبه و خارخـسك و انجيـر آبـزن نماينـد و روغـن                         از طبيخ بابونه و اكليل    

كنجد و نمك و بورق در اين طبيخ افزوده حقنه سازند و مروخات حاره مثل روغن قسط و بابونـه بمالنـد و بـه قـول                 

  . جالينوس روغن حسك و سداب را تأثير عظيم است

ي مسخنه و به مدرات منقيه نمايند و بايد كه تعويل كثير بر             الجش به اضمده  نويسد كه ع  اقوال اكابر بوعلي سينا مي    

گويد كه قي كنند اگـر      ايالقي مي . ها استعمال سازند  غار و برگ آن و روغن آن و بر سداب كنند و مثل اين در حقنه               

ث بماند صاف كـرده     ممكن باشد و مداومت گلقند عسلي نمايند و شربت انجير كه در آب سه وزن آن جوشانند تا ثل                  
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ي تليـين طبيعـت باشـد در دو         نيم وزن آن عسل داخل كرده به قوام آرند تا در قوام عسل آيد نافع بـود و اگـر اراده                    

ي لعـوقي خيارشـنبر خيارشـنبر سـه     رطل آن دو درم شير انجير داخل كنند و اين لعوق خيارشنبر نافع است نسخه   

ب دارند تا غليظ گردد و شربت يك ملعقه و چون هر روز در آبزن كه                جزو عسل انجير يك جزو مخلوط كرده در آفتا        

اندر آن بابونه و اكليل الملك و سبوس گندم و كشك جو پخته باشند بنشينند نفع كند و ايـن حقنـه مفيـد بابونـه                          

اكليل الملك شيح شبت برگ سداب برگ شاهسفرم اطراف كرنب و چغندر هر واحد يك دسته حسك جبلي دو كف 

اوشان حلبه تخم كتان سبوس گندم خطمي هر واحد يك كف انجير سي عدد بنفشه يك كف جوشانيده هفتاد                   پرسي

ي نـان نـيم درم نمـك    درم از آن بگيرند و در آن ده درم روغن كنجد و پنج درم روغن بيد انجير و دو ثلث درم بوره                

ر بول غليظ بعد كدر باشد هـر شـب دو           هندي داخل كرده هر روز حقنه كنند كه منضج ورم و منقي ماده است و اگ               

ثلث درم ايارج فيقرا بخورند و بعد آن آب گرم جرعه جرعه بنوشند پس اگر ثقل زايل شد و ماده پاك گرديـد بهتـر                         

وإال اين حب استعمال كنند نانخواه زيره هر واحد يك درم مصطكي يك نيم درم مبرد و چند ادويه سـاييده بـه آب                        

ها سازند و دو ثلث درم هر روز قبل طعام يـا بعـد او بخـورد                 ود به آب برگ بادرنجبويه حب     برگ ترنج و اگر ميسر نش     

ي بدن از رطوبات و قطع مواد ورم كند و اين ضماد به كار برند سنبل الطيب ثلث درم مصطكي نيم درم هر كه تنقيه

اس گويد كه هر صبح مطبوخ اصـل        دو ثلث درم ساييده و قيروطي از موم زرد و ورغن ياسمين ساخته آميزند ابن الي               

ي نخـود و مـاش و مغـز         السوس و باديان و تخم كاسني هر واحد سه درم و شكر سفيد ده درم بنوشند و غذا مـزوره                   

بادام سازند بهتر تليين طبيعت سنا پـنج درم باديـان سـه درم شـكر سـرخ ده درم جوشـانيده صـاف كـرده فلـوس                            

ا اين مطبوخ دهند باديان تخم كرفس تخم كاسني گل سـرخ بادرنجبويـه              خيارشنبر پانزده درم حل كرده بدهند و ي       

بنفشه نيلوفر هر واحد سه درم سناي مكي پنج درم اصل السوس چهار درم تربد موصوف كوفته دو درم مويز منقـي                      

 دو درم عناب سپستان هر واحد پانزده عدد انجير خشك ده عدد همه را در سه رطل آب بپزند تا به يك رطـل آيـد                         

فلوس خيارشنبر پانزده درم ترنجبين بيست درم در آن ماليده صاف نموده وقت سحر بنوشند و يا بگيرند سنا پنج و                     

ي نخوداب و مغز قرطم مع گوشت ماكيان غذا سازند و تضميد گرده بـه               تا آخر روز بر آن صبر كنند و بعده به مزوره          
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ان و حلبه هر واحد پنج درم تخـم خبـازي و خطمـي هـر                اين ضماد كنند شبت بابونه هر واحد چهارده درم تخم كت          

واحد ده درم باريك ساييده به آب باديان بسرشند و يا صمغ عربي يا صمغ آلو سياه در آب گرم حـل كـرده و ادويـه                          

بدان سرشته ضماد كنند و يا به مغز ساق گاو و پيه بط و پيه ماكيان يا مقل محلول در آب گرم آميخته ضماد سازند  

هبه اهللا گويد كه در ورم بلغمي جلنجبين استعمال كنند و آب مويز بنوشند و تليـين طبـع تـرنجبين كنـد و از                         ابن  

ي ي زيرباج دهند و چون اصـالح يابـد دراج يـا چـوزه             بابونه و نمام و برگ غار و مرزنجوش ضماد نمايند و غذا مزوره            

يد كه شرب جلنجبين و بزركتـان و خيارشـنبر در ورم            انطاكي گو . مرغ بريان بدهند و از بقول نعنع و كرفس بخورند         

نويسد كه در ورم بارد ضماد آرد جو به آب كـشنيز و كاسـني و                عبدالعزيز مي . بارد گرده و كثرت ضمادات نافع است      

  .شرب طبيخ تخم كرفس و انيسون و تخم كتان و پرسياوشان به گلقند عسلي نافع است

  

  عالج ورم صلب گرده  

ي كوفته بيختـه  ي محلله مثل تخم خطمي و تخم كتان و حلبه         ين دشوار است به هر حال بزور ملينه       هر چند عالج ا   

ي محللـه بخوراننـد و بـه ضـمادات     ي تخم خيارين و تخم خربزه براي سرعت ايصال اثـر ادويـه    به مدرات مثل شيره   

خرس و مغز ساق بقر تضميد نمايند و        ي  ي خطمي به مقل و اشق و پيه       محلله مثل بابونه و اكليل و بزركتان و حلبه        

هاي ملينه مثل روغن بابونه و قرطم و غار بمالند و تكميد به مثل روغن قسط و شـبت و آب گـرم كننـد و بـه                            روغن

طبيخ بابونه و خارخسك و بزركتان و بنفشه و بسفايج و انجير و حلبه نطول و آبزن سازند و اگـر مـانعي نبـود فـصد                           

خ افتيمون و خيارشنبر تنقيه نمايند و كشك جو به شربت خشخاش و شـربت بنفـشه سـود                   باسليق كنند و به مطبو    

  .دارد

نمايد كه زوفاي رطب ضماداً و كذا برگ خبازي جوشانيده روغن گل آميخته و مـرو         اقوال ماهرين سويدي تسويد مي    

 به روغن بادام و شير بز و نشاسته         شرباً و ضماداً و بزركتان و تخم خطمي و حلبه و ماءالسكر كثير المزاج و ماءالعسل               
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ابوسهل گويد كه اگر ورم صلب شود و ريم نكند به لعاب حلبـه و               . و مثل او بزركتان هر واحد نافع صالبت گرده است         

بزركتان و طبيخ بابونه وكرنب و اكليل الملك و خطمي و سبوس گندم حقنه كنند و لزوم قي نمايند و مـع ذلـك از                         

سبوس كه به روغن كنجد مثل حلوا پخته باشند ضماد سازند و در آبزن مدام نشانند پـس اگـر                    بابونه و تخم كتان و      

مقدار بول كم گردد بايدكه دواي مدر بولي دهند تا به استسقا مؤدي نگردد و هم او گويد كه هر گاه در كلبتين ورم                        

صـالبت و محلـل ورم باشـد ضـماد          صلب باشد و بول رقيق قليل المقدار غير نضيج بود از خارج به چيزي كه ملـين                  

هاي لينه استعمال نمايند و آنچه مدر بول بود به رفق و تسهل بياشامند و هر گاه در امر اين ورم اهمال            كنند و حقنه  

گردد به سبب انـسداد طـرق       تر مؤدي به استسقا مي    فرمايد كه چون اين نوع بيش     نمايند به استسقا انجامد شيخ مي     

وي بدن فلهذا بايد كه در مثل اين علت ادامت ادرار بول نماينـد و در اصـول معالجـه صـالبت                      مائيت و رجوع او به س     

ي صالبت كليه اسـت پـس اگـر بـه سـبب كثـرت خـون                 ي آن تأمل كنند كه آن به عينه طريق معالجه         كبد و ادويه  

و تخم كتان و تخم     سوداوي حاجت فصد افتد بگشايند و شرب بزوري كه در آن تليين و تحليل باشد مثل تخم مرد                   

خطمي و حلبه و قرطم به طريق سفوف نافع بود و در اين ادويه مـدرات حـسب حاجـت مخلـوط سـازند و در ادرار                           

افراط نكنند كه ماده غليظ بماند و متحجر گردد بلكه بول او مالحظه كنند هر قد كه غلـيظ شـود ادرار بـه اعتـدال                          

المات نضج او اين است كه بول كثرت پذيرد و مروخات و كمـادات بـه     نمايند و هر گاه رقيق باشد انضاج كنند و از ع          

مثل روغن قسط و ناردين و زنبق و روغن بابونه و شبت و روغن غار نفع بخشد و ضمادات از بابونه و اكليل الملـك و                          

غز ساق گاو و    ي شير و م   ي خرس و پيه   بزركتان به كار برند و گاهي حاجت افتد به مثل مقل و اشق و سكبينج و پيه                

گوزن و غير آن و از آن مرهم و ضماد ساخته استعمال نمايند و گاهي احتياج بود به آن كـه مثـل مقـل و اشـق در                             

  . طبيخ مدرات بگدازند و همچنين بابونه و خارخسك و اكليل و بسفايج و از آن بنوشند

باب گفته شد اختيار نماينـد و تنقيـه بـه           نويسند كه در ورم سوداوي اول عالج كلي كه در اين            جرجاني و ايالقي مي   

مطبوخ افتيمون بايد كرد و اگر قوت ضعيف باشد و مرض دشوار بود ماءالجبن از سكنجبين افتيمـوني سـاخته بايـد                      

داد و استعمال اطريفل كبير سود دارد و از غذا بر زيرباج اقتصار كنند تا آن وقت كه در بول اندك رنگـي پديـد آيـد                           
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ها كه در نوع سابق گذشت به عمل آرند و همان ضمادات به كار برند و ايـن ضـماد                    ايند و حقنه  پس رگ باسليق گش   

ي خيار گل بيد برگ خبازي همه را كوفته آب بگيرند و در             ي كدوي تر تراشه   معمول ابوالحسن و ابوماهر است تراشه     

بياميزند و روغن بنفشه اندكي داخل هاون سرب كرده بسيار بسايند تا سياه گردد و چيزي از سرب حل كنند و بدان 

ي كتان تر كـرده بـر موضـع گـرده           كرده باز بسايند تا همه يك ذات شود اندكي بر گرده طال كنند و در باقي پارچه                

نهند و هر گاه خشك شود باز تر كنند و اين ضماد جميع اورام صلب سوداوي را تحليل كند ابوالحسن گويد كه مـن                        

تر قضيب استعمال كردم و بسيار نـافع يـافتم بـه آن              آب كشنيز زياده كرده در عالج قوي       در اين ضماد آب كاسني و     

كه صاحب مرض بر فصد و قي راضي نشد و پرهيز نكرد در مدت چهل روز مرض او زايل شد و مقصود مـن از بيـان                           

ر اول ورم حـار يـا       اين حكايت آن است كه معلوم گردد كه اثر اين ضماد در تحليل اخالط غليظ چه خوب است و اگ                   

بارد بود پس صلب گردد اگر زود به عالج مشغول نگردند عالجش صعب گردد و باشد كه ريم كند و هالك گرداند و                       

عالجش فصد باسليق است اگر مانعي نباشد و ماءالشعير به شربت انجير يا شربت بنفشه دهند و اين حقنـه بـه كـار                        

اف چغندر هر يك مشتي خطمي در صره بسته و سبوس گندم در             برند بگيرند حسك مشتي بزرگ اطراف كرنب اطر       

صره بسته هر يك مشت انجير بستي سي عدد پرسياوشان مشت بزرگ تخم خيار تخم بادرنگ تخم خربزه هـر يـك                      

مشت و نيم بكوبند و همه را بپزند و به قدر نيم رطل بغدادي صاف كننـد و سـه زردي تخـم مـرغ و پـانزده درم تـا                               

 كنجد بياميزند تا يك ذات گردد و به كار برند سه بار و موضع گرده را از پيه بط و پيه مرغ و مغـز                          بيست درم روغن  

ساق گاو چرب كنند و اين ضماد نهند تخم كتان تخم حلبه تخم خبازي هر يك پنج درم شبت بابونـه خطمـي هـر                         

ادويه بدان بـسرشند و اشـق را        يك چهار درم مقل اشق علك البطم هر يك سه درم مقل و اشق را در آب حل كرده                    

در نرم كردن اورام صلب اثري نيك است و هرچه سابق گذشت از اشربه و اضمده به كار برند و غـذا آب سـبوس بـه                           

ي ماش مقشر كه خبازي و اسفاناخ در آن پخته باشند و زيرباج به عسل يا شـكر                  عسل و روغن بادام فرمايند و مزوره      

  .حب او جماع كند مرض عالج نپذيردشيرين كرده بخورانند و چون صا

سعيد گويدكه در ورم سوداوي اگر مزاج حار و گرده گرم باشد به شرب خيارشنبر مع جالب تليين طبيعت نمايند و                     
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به استعمال بزور مثل تخم خيارين و خرفه و خشخاش به شربت بنفشه عالج كنند و اگر حرارت نباشد طبـيخ اصـل                    

قند خورانند و آب نيم گرم بنوشانند و به زيرباج غذا سازند و از تخم كتان و حلبـه و                    السوس به جالب بنوشانند و گل     

ي ماكيان و بط و مغز سـاق بقـر مـع            تخم خطمي و شبت و بابونه كوفته به آب گرم سرشته ضماد كنند و موم و پيه                

  .مقل محلول به آب گرم بر پشت بمالند

ي مرغابي و ماكيان و مغز      ه و آرد باقال و خطمي و اشق و مقل و پيه           خجندي گويد كه از بابونه و اكليل الملك و حلب         

ساق گاو بر پشت ضماد كنند و ايضاً به مرهم داخليون ضماد نمايند و اين ضماد نافع است آرد حلبـه تخـم خطمـي                      

كيـان و   ي ما بابونه اكليل الملك شبت تخم خبازي مساوي باريك ساييده با قيروطي روغن زيت و مغز ساق بقره پيه                 

آب چغندر آميخته در هاون حل كرده ضماد سازند و اگر با وي حرارت نبود اشق و راتينج و علك البطم در آن حـل                         

كنند و بابونه اكليل الملك خبازي حلبه مساوي در آب پخته مريض را در آن نشانند و هر گاه در بول غلظ و كدورت           

نگام مدر و گاه ملين و گاه اضمده استعمال نماينـد و يوحنـا ابـن                ظاهر گردد بر تأثير دوا در آن داللت كند در آن ه           

سرافيون گفته كه از اورام گرده نوعي است كه صحت نيابد بلكه طول كند و بدن بگدازد و الغر كند بعد ايام و چـون       

 اسـتعمال   هاي لينـه  امر به اين مؤل گردد سرين باريك شود و تشنج پذيرد و در اين هنگام بايد كه ضمادات و حقنه                   

  . كنند تا مبادرت به استسقا ننمايد

ي آن همـان اسـت كـه در قـول           نويسد كه اگر ورم صلب در گرده عارض شود اين ضماد نمايند و نسخه             مجوسي مي 

ي مرغ و مغز سـاق      ي بط و پيه   جرجاني گذشت ليكن وزن تخم خبازي چهار درم است باقي به دستور و ماليدن پيه              

تينج محلول در آب گرم كه همه را در هاون نيك بمالند در تليين و تحليل صالبت اثري نيك                   گاو به اندكي مقل و را     

تر از اين مرهم داخليون است چون بر گرده ضماد كنند آن را فعل عجيب در تليين صالبت گرده و ساير                     دارد و قوي  

آنچه از آن استعمال كنند به حـذر و         اورام صلبه است و هر گاه در گرده حرارت باشد از صموغ حاره احتراز نمايند و                 

احتياط به كار برند و مطبوخ خيارشنبر دهند و سفوف از تخم خيارين تخم كدو تخم كتان و خطمي و خبـازي هـر                        

كدام جزوي كوفته بيخته سه درم با شربت بنفشه بدهند و غذا اسفيدباج به روغـن بـادام سـازند و مـسخنات را بـه                          
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  . ي تمام به كار برندمالحظه

  

  ي كليه و خراج آن دبيله

فرمايد كه چون ورم گرده دبيله گردد گراني بسيار عظم پذيرد و گرده چنان محسوس گردد كه گويـا چيـز                     شيخ مي 

گران در گرده و شكم نهاده يا آويخته است و در مواضع خالي نفخ پيدا شود و اعراض ورم مثـل وجـع و تـب بـسيار                            

ي چپ باالي خصيتين محسوس شـود و در         دد اما درد در ورم گرده     شدت كند و خلش سخت در شكم محسوس گر        

جيع آن به عضُل پشت وجع عظم پذيرد و چون نضج يابد تب خفيف گـردد و قـشعريره و غلـظ بـول زيـاده شـود و                 

رسوب محمود در آن كثرت پذيرد و چون منفجر گردد تب و لرزه البته زايل شود پس اگر ريم سفيد هموار غير بدبو                       

در بول برآيد اميد سالمت بود و كذلك اگر خون با ريم سفيد آميخته بود و آنچه خالف اين باشد آن ردي بـود                    باشد  

به حسب مخالفت آن و ايضاً به قول شيخ چون ورم گرده ريم كند گاهي به سوي مثانه منفجر گردد و ايـن از همـه                          

ي ذات  به سوي امعاي مالقي همچنان كه مادهبهتر است و گاهي به سوي امعا دفع شود به سبيل دفع طبيعت از آن         

هاي پهلو به سوي ظاهر بدن دفع كند و گاهي بر سبيل رجوع ماده از گرده به سوي جگر پس                    الجنب را در استخوان   

به ماساريقا پس به امعا دفع شود و آنچه به سوي امعا دفع گردد هر چون كه باشد بسيار ردي است و گاه بـه طـرف                           

ضع خالي مندفع شود و اين هم بد بود و محتاج به شكاف گردد پس خارج شود و يا آمـاس پختـه                       فضاي شكم و موا   

ي اين نيز گاهي به شكاف كرده شود و ايـن هـم ردي باشـد و صـاحب                   منفجر نگردد بلكه در آن باقي ماند و معالجه        

ي مختلف عارض شود و     ريرهكامل گويد كه چون ورم خراج گردد با وجود عالمات ورم خميات مختلف االدوار و قشع               

ي عليل چنان محـسوس گـردد كـه معلـق           درد شدت كند و چون صاحب اين علت بر جانب صحيح بخوابد در كليه             

است و بقراط گفته كسي را كه درد گرده باشد و آن را وجع پشت و ضربان عارض شود داللت بر اجتمـاع فـضول در                  

   كه از داخل برآيد داللت نمايد و خـراج گـرده و مثانـه عـسرالبرء                آن موضع كند و اگر ضربان از داخل باشد بر خراج          
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ي ريم كند تخم كتان تخـم خطمـي حلبـه بـا نبـات       ي ورم گرده اراده   است و السيما در مكتهلين عالج هر گاه ماده        

سفيد در آب جوشانيده صاف نموده بنوشند و همين ادويه را در آب ساييده روغن كنجد آميختـه نـيم گـرم ضـماد                        

مايند و در آب جوشانيده نطول سازند و اگر خواهند اكليل و مكوه و آرد جو در ضماد مذكور افزايند و وزن هر يـك                         ن

هفت ماشه سازند و ايضاً اكليل و بابونه و مكوه و انجير در نطول اضافه كرده انكباب نمايند و وزن هر يك سه تولـه و                    

 باكليه ساكن شود و ثقل باقي ماند اشياي مفجره مثل سـرگين             انجير هفت عدد بگيرند و بعد از نضج كامل كه وجع          

كبوتر و غبار آسيا و آرد كرسنه در ضماد مذكور افزوده به كار برند و يا آب پياز نيز افزايند و اگر انجير در ماءالعـسل                          

ي ل بيرون آيد شـيره    كند و هر گاه ورم منفجر شود و ريم از راه بو           بپزند تا مهرا شود و ضماد كنند نيز انضاج ورم مي          

ي مدره مثل تخم خيارين و تخم خربزه و خارخسك هر يك نه ماشه با شربت بزوري يا شربت خـشخاش                     بزور منقيه 

ي خشخاش يا شـير خـر نيـز         يا شربت بنفشه سه توله بخورانند و اگر خواهند مغز تخم كدو و باديان افزايند و شيره                

اگر با بزور مذكوره دهنـد نفـع تمـام دارد و بعـد از                 شه با شير خر خاصةً      كند و كذا شربت بنف    عضو را از ريم پاك مي     

ي ملخمه مثل تخم كتـان بريـان و خـشخاش و كـاكنج و               پاك شدن ريم كه بول صاف گردد و ثقل زايل شود ادويه           

ي نشاسته و گل ارمني را كوفته سفوف ساخته چهار ماشه با مدرات و شربت خشخاش بدهند تا مندمل گردد و گـاه                     

دهند در اين اثنا غذا بنومـاش كـه در آن            قرص كاكنج با شير شتر مي       افزايند ايضاً دم االخوين نيز در اين سفوف مي      

ي كليـه   پالك داخل كنند به نان دهند و از لحوم مطلقا اجتناب ورزند و بعد از آن اگـر قرحـه گـردد و عـالج قرحـه                          

  . بايدكرد

ورم نضج يابد آرد گندم چار جزو جعده و كمـافيطوس و فقـاع اذخـر هـر                  اقوال مجربين مسيحي گويد بعد از آن كه         

واحد يك جزو  به طالي حلو يا به ماءالعسل پخته ضماد كنند به جاي گرده و اگر ورم در مثانه باشد بر عانـه و اگـر                            

 افـسنتين و  العسل سازند و اقـوي از آن ايـن اسـت كـه در آن     نضج او مشكل گردد ضماد از آرد و طبيخ انجير به ماء    

ي مفجر مده و مستفرغ به بول مثل تخم فنجنكشت و وج بدهند پس اگر منفجر نشود                 ايرسا آميزند و از داخل ادويه     

ي مدره مثل طبـيخ باديـان و كـرفس          هاي حاده استعمال نمايند و چون ريم برآيد ادويه        با وجود اين ضمادات حقنه    
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الشعير و شير      آن جا تلهب شديد باشد كه منع از تقيح نمايد به ماء            استعمال كنند تا مده به بول پاك گردد و اگر در          

و روغن شيرين حقنه كنند و در آب شيرين معتدل الحرارت نشانند و چون ريم خارج شود بايدكه عنايت شـديد بـه                       

ئيـت حـاده    ي حادث در آالت بول به سبب مرور ما        ادمال قرحه نمايند وإال امر به تعذر عالج انجامد بهر آن كه قرحه            

  .اعني بول دائم بر آن عسر البرء گردد

ي كليه انجير مسلوق به ماءالعـسل اسـت و اگـر حاجـت              ي قويه در انضاج دبيله    فرمايد كه از اضمده   شيخ الرئيس مي  

افتد كه آن را قوي كنند به ماذريون وايرسا قوت دهند و از مشروبات مجربه بزركتان دو مثقال نشاسته يـك مثقـال                       

 را دو شربت سازند و چون نضج تمام شود مدرات به طريق شرب و حقنه اسـتعمال نماينـد و از ضـمادات                        است و آن  

كمافيطوس و جعده و فطراساليون و فقاح اذخر و سنبل است و بايد كه در حال وجع تأمل نمايند و تسكين قلق آن                       

ي تسكين وجع بخشد بـه سـبب ازالـه        ي مخرج ثفل راحت و      به مسكنات كه بارها ذكر يافت بايد كرد و گاهي حصه          

مزاحمت و تليين طبيعت پس اگر اين فايده نكند حجت تخفيف آن به مثل فصد و به وضع محاجم بـه رفـق ميـان                         

قطن و صلب پس شرط آيد و تكميد موضع از صوف مغموس در زيت گرم كه اندر آن مثل خطمي و قيصوم و بابونه                        

و مانند آن ضماد سازند و گاهي حاجت قوي كردن ضماد بـه مثـل جعـده و                  پخته باشند بايد كرد و به مثل بزركتان         

كندر و كرنب و موم و روغن سوسن افتد و گاهي احتياج به تنفيذ دوا افتد به اين نحـو كـه محجمـه نهنـد و شـرط                             

ي لطيفه ي بارده به اندكي از حاره    خفيف زنند بعده بكمادات مذكوره تكميد نمايند و گاهي حاجت آيد كه بزور مدره             

جاست و اما عالج خاص به دبيلـه چـون          و قليلي از محذرات مثل افيون خورانند و مثل فلونيا كه آن بهتر دوا در اين               

ها به مثل علك    ي مذكوره بايد كرد و قوت آن      ي منضجه بدانند كه ورم ضرور جمع گردد اين است كه اعانت به ادويه           

سنه افزايند و گاهي در آن مثل بيخ فاشرا يـا مـاذريون و سـرگين كبـوتر                  البطم و انجره و افسنتين و ايرسا و آرد كر         

ها و در اشربه چيزي كه نـضج بـه قـوت            كنند و گاهي طبيخ انجير به عسل كفايت كند و بايد كه در حقنه             داخل مي 

وء تر سبب بطـوي نـضج سـ   نمايد و كمادات مذكور و مقوي به چيزي كه تقويت آن واجب بود استعمال كنند و بيش     

مزاج حار ملهب باشد و چون تعديل آن كنند نضج يابد و اين به مثل البان به طريق شرب و حقنـه و امـضده بـود و                            
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ي بالطبع حار بالعرض مثل نشستن در آب گرم نمايند پس اگر منفجر نشود مفجـرات                حيله به انضاج به اشياي بارده     

 داخل بود استعمال كنند و بكمادات و ضمادات از خارج و هاي حاده حتي كه در آن خربق و قثاءالحمار و ثومو حقنه

مدرات قويه مثل وج و تخم فنجنكشت كه اين هر دو را در انفجار خاصيتي است به كـار برنـد و از مفجـرات جيـده                           

دارچيني و حرف است و چون منفجر شود چيزي كه ادرار به قوت كند استعمال نمايند تا از ريم تنقيه يابـد بعـد از                         

  .ي ملحم قروح گرده كه مذكور گردد استعمال كننددويهآن ا

مجوسي گويد كه چون معلوم شود كه ورم گرده در ريم كردن شروع نمود ضماد منضج مقيح مثـل ضـماد متخـذ از             

ي خشك باريك سـاييده بـه عـصير انجيـر مطبـوخ و              آرد جو و خطمي و اكليل الملك و حلبه و تخم كتان و بنفشه             

ضماد كنند و آب نيم گرم كه اندر آن خطمي و بنفشه و شـبت و حلبـه جوشـانيده باشـند بـر                        روغن بنفشه سرشته    

موضع گرده نطول كنند پس اگر نضج دشوار گردد بايد كه در ضماد چيزي ديگر از اشياي مفتح مثـل آرد كرسـنه و      

 موضع قرحه افتـد عـالج       غبار آسيا و سرگين كبوتر افزايند و چون خراج منفجر گردد و ريم در بول ظاهر شود و در                  

جرجاني گويد كه اكثر سبب خام ماندن و دير پختن ورم حرارت و حدت بود و هر گاه مزاج به                    . ي كليه نمايند  قرحه

الشعير به جالب و روغن بادام و         اعتدال باز آيد چنان كه حدت زايل شود زود پخته گردد و طريقش اين است كه ماء                

القرع دهند و اگر تب نباشد شير خر بنوشانند و غذا اسـفاناخ و ملوخيـا و قطـف و                      ء شربت بنفشه و شربت نيلوفر و ما      

كاهو به روغن بادام و كنجد تازه دهند و چون مزاج به اعتدال آيد تنقيه كنند به طبيخ انجير و عنـاب و سپـستان و                          

درم با پنج درم خيارشـنبر      بيخ باديان و بيخ كرفس و خيارشنبر و اگر اين طبيخ به طريق شربت خورند هر روز سي                   

  .صواب بود

ي كبد است و هر گاه درد قوي باشد كه مـريض را ضـعيف               ي گرده قريب از عالج دبيله     خجندي گويدكه عالج دبيله   

كند چيزي از مخدرات مثل فلونيا دهند و در آب گرم نشانند و چون مريض ريـم بـول كنـد بـه عـالج قـروح گـرده                    

 منفجر گردد مدرات قويه مثل تخم خربزه و خيـارين بـه شـربت آلوبـالو دهنـد و                    قرشي گويد كه چون ورم    . پردازند

الشعير به عسل دهند تا جـال و تنقيـه نمايـد بعـده بـزور                  گاهي حاجت به سكنجبين افتد پس اگر تب قوي نبود ماء          
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 مثل نـشاسته و     اي مثل باديان و كرفس با تخم خيارين و تخم خربزه استعمال كنند بعد از آن مدمالت                ي حاره مدره

  .كتيرا و صمغ بريان و دم االخوين و تخم خرفه به شربت آلوبالو استعمال نمايند

  

  قروح كليه 

به قول شيخ الرئيس اسباب قروح گرده به عينه اسباب ساير قروح است و آن اسباب تفرق اتصال بود چون ريم كنـد                       

 ضربه و سـقطه و جـز آن باشـد و گـاهي از انفجـار                 ها از اسباب آن مثل    ها و گسستن آن   و اين گاهي از شكافتن رگ     

دبيله يا بثره و گاهي از خروج سنگ و خراش آن و گاهي از مرور اخالط حاد صـفراوي يـا بـورقي محـدث خـراش و                     

تـر  تأكل و قطع يا انقالع خلط لزج به عنف از جاي التزاق محدث خراش بود و قروح گرده از قروح مثانه ردائـت كـم                        

پذيرد و حـال     است كه قروح عضو عصبي به سبب شدت حس او؟ و قوت دارد و دشوارتر عالج مي                 دارد سبب اين آن   

ي صفراوي محدث خراش يا حدوث سنگ بـود         قروح مجاري ميان هر دو حال بود و قروح مجاري اكثر به سبب ماده             

ج نپذيرد و آنچـه از سـيالن   و گاهي اين قروح متاكل باشد و گاهي نه و بيشتر از قروح گرده نواصير پيدا شود كه عال           

خود در حال نقاي بدن بايستد و هنگام امتال سيالن كند اگر ريم جيد باشد از آن خوف بـسيار نبـود و از آن خـوف                           

ي او  اتساع و تأكل نباشد و آنچه ريم او ردي باشد از آن تأكل و اتساع پيدا شود و به هالكت انجامد و كسي كه گرده                        

ي گـرده و    رم گرده مايل به خارج بود و به سوي خارج منفجر شود طريق تـشخيص قرحـه                بشكافد بميرد و گاه سر و     

اسباب آن و موضع قرحه اگر درد به غير ثقل و بالتمدد در موضع گرده تا اضالع خلف محسوس شود و در بول ريـم                         

ثيـان نيـز بـود      و خون و اجزاي شعري و كرسني و جريشي و سرخ لخمي بيرون آيد و بول بدبو باشد و تـشنگي و غ                      

قرحه در گرده باشد پس اگر خروج خون به كثرت بود يا بول الدم بر آن تقدم نمايد يا وقـوع ضـربه و سـقطه اتفـاق                            

افتد قرحه از انفجار عروق باشد و عدم درد و دوام بول الدم اندك اندك بر انفتاح عروق داللت دارد و اگر ريم بـسيار                         

د قرحه از دبيله باشد و اگر قشور بسيار آيد قرحه از خلط اكال باشـد و اگـر  الـم                ي كليه بر آن تقدم نماي     آيد و دبيله  
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انقالع سنگ بر آن تقدم نمايد قرحه از خروج سنگ باشد پس اگر نبض صـلب و تـب و قلـق و درد قـوي و سـوزش                             

 گـاه گـاهي     بسيار بود قرحه در غشاي گرده باشد و اگر درد و سوزش اندك بود قرحه در گوشت گرده باشد پس اگر                    

هاي گوشت سخت در بول برآيد داللت بر تأكل لحم گرده كند و اگر درد تا كتفتين برآيد و تشنگي غالب باشـد                       پاره

ها و زانو گرايد قرحه به سمت مجـري بـود           قرحه نزديك به منفذي بود كه مابين جگر و گرده است و اگر درد تا ران               

 ناف و تهي گاه و كـنج ران و سـردي دسـت و پـا و تقطيـر بـول بـه                        كه ميان گرده و مثانه است و ايضاً وجع حوالي         

ي برنجين آن دو رگ است كه در آن بول از گـرده بـه               دشواري و شدت درد بدون خون و لحم به اندك ريم بر قرحه            

م كه  مثانه داللت كند و گويند كه هر چند ريم از عضو بعيد برآيد كثير االختالط با بول باشد و به قول شيخ بول الد                       

از انفجار دبيله و انشقاق رگ از فوق باشد دو سه روز دوام كند اما اگر اين طول نمايد به سبب انفتـاح يـا بـه سـبب                             

جا تغير رنگ يا مخالطت زردآب طول كند قرحه در گرده يـا در مثانـه باشـد و ايـن بـول                       قرحه باشد و چون در اين     

ندك بود پس تواتر او مؤدي به اسـتفراغ مبلـغ كثيـر باشـد و                دموي مضعف بود بهر آن كه اگرچه مقدار او هر وقت ا           

چون صاحب قروح كليه يا مثانه بعد بول مده خون بول كند از اين بر تأكل استدالل نمايند و به قلت قبـول عـالج و                          

طول مدت و كثرت دردي و رنگ روي سبز در بول و شدت بدبوي آن بر صعوبت قروح گرده و خبث آن داللت كنـد                         

ي گرده و مثانه و مجاري بول اين است كه در قروح كليه بول سلس به غير عسر و در قوام معتدل                      ميان قرحه و فرق   

بود و قشور در آن سرخ برآيد و درد اندك به جاي كمرگاه باشد و بول شديد االختالط به ريم و قلت بدبوي آن بـود                          

تر به موضع عانـه و كـنج ران و          ظ برآيد و درد صعب    و قروح مثانه با عسر بول باشد و در آن قشور سفيد و بزرگ غلي              

تر و خون و ريم قليق االختالط با بول و بسيار بـدبو باشـد و در قـروح                   بيخ قضيب بود و بول الدم متواتر در مقدار كم         

مجاري قشور كوچك دقيق بود و درد مابين گرده و مثانه و در مجراي قضيب باشد و گاهي درد قروح مجاري صعب                       

عالج اگر مانعي نباشد فصد باسليق از جانب موافق كنند و تا يـك              .  آن را هر ساعت هيجان مثل درد زه باشد         گردد و 

ي مغريه مثل نشاسته و كتيرا و صمغ هفته قي نمايند و قرص كهربا و قرص گلنار و قرص كاكنج و مانند آن به ادويه    

 خيـارين و شـربت بـزوري و ديگـر مـدرات خـوردن               ي تخـم  عربي آميخته و به لعاب اسپغول و لعاب بهدانه و شيره          
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ي بالجمله اول به فصد و قي اخراج ماده كنند اگر غالب باشد بعد از آن به عـالج قرحـه كوشـند بـه اقـراص و ادويـه               

مدمله مثل قرص شب و قرص خشخاش و مثل دم االخوين و گل ارمني و كاغذ سوخته و كندر و غير آن مخلوط به                        

ها به موضع قرحه و بدانند كه قي در ايـن علـت نفـع تمـام     ه و به مدرات بهر بدرقه و ايصال آن       ي مغريه مذكور  ادويه

تر باشد ليكن تليين خفيفه مجوز است تا ماده را به سوي امعـا مايـل سـازد و                   دارد به خالف مسهل كه هر چند قوي       

لدم به غايت مجرب نوشـته همـان        قرص كاكنج كه صاحب تحفه آن را جهت قروح كليه و مثانه و تقطير بول و بول ا                 

ي عيسي صهاربخت است كه در قول سيد اسماعيل خواهد آمد ليكن در  اين نسخه وزن افيون و تخم كرفس                     نسخه

هـا سـازند و     و بزرالبنج سفيد و شهدانج هر كدام يك درم است باقي به دستور و نوشته كه با ميفختج سرشته قـرص                    

جندي مذكور گردد اگر اندر آن كنجـد مقـشر ده درم داخـل كننـد و وزن                  ي ديگر قرص كاكنج كه در قول خ       نسخه

تخم كرفس يك درم نمايند و كاكنج ده عدد بگيرند و قرص ساخته با شربت بنفشه بخورند در التحام قروح گـرده و                       

قان و  ي مرواريد مقوي دماغ و قلب و رافع خف        مثانه و سوزش بول و تسكين درد به غايت مؤثر و مجرّب است خميره             

ها نمايد مرواريد ناسـفته طباشـير سـفيد    براي قروح گرده و مثانه بسيار مفيد و اخراج سنگ گرده و مثانه و ريگ آن 

سر ماهي هر يك شش ماشه عنبر اشهب يك توله صمغ عربي سه ماشه گـالب و                 هر واحد دو توله حجر اليهود سنگ      

  . خميره سازندبيدمشك و قند سفيد و عسل صاف هر يك نيم آثار به طريق 

سوف صندل كه قروح كليه و مثانه و مجاري  بول و ذيابيطس را نافع است صندل سفيد صندل زرد كه آن را مالگير        

گويند صندل سرخ نبات سفيد گل سرخ هر يك چهار درم و نيم ريوند خطـايي نـشاسته رب الـسوس شـاخ گـوزن                         

خيار بادرنگ مغز چهار مغز هر يك يك مثقـال و ثلـث             سوخته صمغ عربي هر يك دو درم و نيم مغز خيار دراز مغز              

كتيرا مغز تخم كدو هر يك يك نيم درم كافور كهربا هر يك ربع درم كوفته بيخته در شيشه نگاه دارند و هـر روز از                          

  .دو درم تا چهار درم بخورند

ند چيني هر واحد يك     ها مجرب حكيم علي ؟ ماميران چيني ريو       سفوف ماميران جهت قروح كليه و مثانه و جرب آن         

مثقال صمغ عربي افيون هر واحد دو مثقال تخم خرفه پنج مثقال كنجد سفيد شـش مثقـال زرشـك هفـت مثقـال                        
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طباشير گوگرد زرد مغز تخم خيارين هر واحد دو مثقال نبات سفيد بيست مثقال كوفته بيخته يا مثلث ممزوج كرده 

ام و اگر بعد از اين دوا حرارت مزاج به هم رسد به شير تازه و آب به قدر دو درم بخورند و دو درم به آب سرد وقت ش

-هندوانه اصالح كنند به غايت نافع است نقوع هليله براي قروح گرده از مجربات اهل هند و حكيم علوي خـان مـي                      

شك ي منقي پوسـت هليلـه كـشنيز خـ         ي كابلي آمله  ي زرد پوست هليله   ام پوست هليله  نويسند كه به كرّات آزموده    

باديان هر يك پنج درم به رنگ كابلي مقشر دو درم و نيم مجموع را نيم كوفته در آب گرم خيـسانيده شـب در هـوا        

دارند و صبح صاف كرده بنوشند و بايد كه پنج روز به اين مداومت كنند و اگر مرض قوي بود تـا هفـت روز سـفوف                           

د است گوكهر و سـنگ جراحـت بيجنبـد؟ مـساوي            هندي به جهت قروح كليه و مثانه و حرقت بول به غايت سودمن            

كوفته بيخته شكر سفيد به وزن مجموع آميخته يك درم با بسي شير بز بدهند و راقم تال مكهانه تخم خرفه كتيـرا                       

  . تر يافته بنادق البزور و سفوف بزور و قرص لبوب نيز هر واحد نافع استصمغ پالس در اين سفوف افزوده و نافع

ي او مـسلوق مطيـب بـه روغـن بـادام      ي بارتنگ و كذا خـوردن بقلـه  نويسد كه شرب عصاره   دي مي اقوال حكما سوي  

ي صـوف   ي نيم برشت پاشيده و كذا تعليق بهمني در پارچـه          ي بيضه شيرين و كذا شرب بساط الراعي سوده بر زرده        

باً و كذا بـزر كتـان و        سرخ بسته بر صاحب قروح گرده هر واحد مجرب من است و بيخ خطمي و كذا تخم كاكنج شر                  

ي آن هر دو آن قدر گرم كـرده كـه منعقـد نـشود و كـذا                  ي ماكيان خام و كذا سفيده و زرده       ي بيضه كذا شرب زرده  

شاذنج مغسول شرباً و كذا قضم قريش اكالً و كذا خبازي مسلوق به روغن گل و بادام و كذا تخم و گل آن و كذا تخم         

 تخم خيار به شربت مذكور يا به شربت بارتنگ و كذا روغن گل با شـير گوسـفند          ي زرد به شربت انجبار و كذا      خربزه

ي گندم با شير شتر پخته و كذا رب انجبار يا پوست بيخ او سه درم متواتر زياده از يك ماه و كـذا                        تازه و كذا نشاسته   

  .  استي مسلوق آن مطيب به روغن گل هر واحد نافع قروح كليهشرب آب عنب الثعلب و اكل بقله

ي گرده و مثانه اوال به آشاميدن اشياي منقيه به غير لـذع مثـل تخـم خيـار و                    عيسي بن يحيي گويد كه عالج قرحه      

تر از اين ماءالعـسل اسـت كـه در آن پرسياوشـان             تخم خطمي به ماءالعسل و آب باديان يا آب اذخر بايد كرد و قوي             

ضه كه در مطبوخ حلو حل كرده باشند و يا علك االنبـاط بـه               ي  بي  جوشانيده زردي بيضه حل كرده باشند و يا زرده        
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العـسل    ي ايرسا سـوده بـه مـاء       تر از اين در تنقيه    آب حل كرده صاف نموده و يا فطراساليون به شراب خوشبو و قوي            

ر خوردن است و يا فراسيون و يا زوفا به ماءالعسل پس اگر قرحه سليم باشد اين ضماد استعمال نمايند آرد جو كنـد                      

و روغن حنا و روغن شجر مصطكلي و ايضاً ضماد گل سرخ خشك و عدس و عسل و حب اآلس بهر آن كه اين ادويه                         

ي ماكيـان و    ي معمول از آب جو و نشاسته و آرد سـفيد مطبـوخ بـه شـير و پيـه                   قرحه را از تعفن منع كند و حريره       

ي شـياي ملحـم قرحـه مثـل رب غـوره و عـصاره             ي ريـم ا   ي يماني و كدو و خيار بخورند و بعد تنقيـه          خبازي و بقله  

ي ي مغريه مثل نشاسته و كتيـرا و چيـزي از ادويـه            التيس و گل مختوم و بسد استعمال كنند و چيزي از ادويه             لحية

تر از اين كه تخم كرفس و دوقو است با وي بياميزند و چون درد شديد                منقيه مثل تخم خطمي و تخم خربزه و قوي        

؟ و  ...ي مبـرده مثـل پوسـت بـيخ لفـاح و خـشخاش               ه قدري از مواد جاري شود چيزي از ادويه        باشد و به سوي قرح    

ي مركبه اين سفوف نافع است ختم خربزه و خيار و بادرنـگ و كـدو                بزرالبنج و افيون با وي مخلوط سازند و از ادويه         

م خبازي و خطمـي، لـك       شيرين هر يك مقشر تخم خشخاش سفيد و سياه صمغ بادام كتيرا نشاسته تخم خرفه تخ               

مغسول ريوند چيني هر واحد پنج درم گل ارمني ده درم مغز چلغوزه تخم كتان تخم كاكنج هر واحـد سـه درم رب                        

السوس شكر طبرزد اسپغول هر واحد بيست درم ادويه سواي اسپغول كوفته و شكر بدان آميخته پنج درم با جـالب                     

 هر گاه در قرحه اعضاي بول به استفراغ حاجت آيد بايد كه قي استعمال               تر بود و  بدهند و اگر با شير خر بخورند نافع       

ي شيرين چـرب خفيـف      كنند و تليين طبيعت ننمايند و قي به تخم خربزه سوده به عسل آميخته بايد كرد و اغذيه                 

بود سـكون   المقدار خورند و مطبوخ حلو بسيار بنوشند و بايد كه در قروح آالت بول از حركت حذر كنند و تا ممكن                      

الزم گيرند و جماع اصال ترك نمايند و اين قروح را آنچه منفعت بين نمايد اين است كه هر روز پنچ اوقيه شير تـازه                         

ي منفـذه   ي ملحمه مثل نشاسته و صمغ و كهربا و بسد و تخم خبازي بنوشند و چيزي از ادويه                 تنها يا به بعض ادويه    

ر در معده به دير هضم شود اندكي نمك با وي آميزند و هر گاه تب شـديد  مثل انيسون و دوقو بدان آميزند و اگر شي 

باشد بايد كه استعمال شير ترك نمايند و اگر نباشد يا اندك بود استعمال كنند كه آن عظيم المنفعـت اسـت و هـر                         

ته و فندق و    گاه قرحه ملتحم گردد گوشت جدي و دراج بخورند و از فواكه بادام شيرين به عسل و مغز چلغوزه و پس                    
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  .سيب و امرود و بهي و خيار و كدو بايد خورد

ي آن از   فرمايد كه اول آنچه واجب است كه در عالج قروح كليه و مثانه قصد نمايند تعديل اخـالط و امالـه                    شيخ مي 

مراريت و بورقيت به سوي عذوبت است بهر آن كه جرج بعد جرح نشود و از جمله حريـف و تلـخ و نمكـين و تـرش                 

تر شود و حركت گرده از آنچه به سوي آن سيالن نمايـد و              اب كنند و تقليل شرب آب نمايند تا حاجت بول كم          اجتن

خراش او بدان كم گردد چه قانون عالج قروح تسكين است و از آنچه تعديل اخالط كند فصد است اگر واجب بـود و                        

عه مثل آن از بدن تعفن لطيف كند مع ميـل بـه             اسهال لطيف و ماليم بالعنف البته و نه اسهال اخالط حاره به يكدف            

سوي غير جهت كليه و تا مسهل بهر مرار استعمال نكنند اولي است مگر به ضرورت و اولي اين است كه تعديل ماده                       

ي قـروح گـرده بـدان       ترين چيزي است كـه معالجـه      كنند و بعد از آن اخراج آن نمايند و خصوصاً به قي و قي جليل              

يه و استفراغ و جذب اخالط به ضد طرف كليه و گاهي استعمال قي متواتر كفايت باشـد و از غيـر                      كنند از جهت تنق   

خود غني سازد و اولي آن است كه اوال به بزور ادرار كنند بعده بر قي اقدام نمايند و بايد كه قي بر طعـام از چيـزي                             

جبين به آب گرم باشد و واجب است كـه          كه آن را سهل كند به مثل تخم خربزه خاصةً به شراب حلو و به مثل سكن                

تهييج شديد به سختي نبود و از آنچه تعديل اخالط كند تناول مثل هندوانه و خيار و كاكنج و خشخاش اسـت و از                        

ي درد نماينـد بعـد از آن عـالج          اصول عالج كه رعايت آن واجب بود اين است كه چون درد شدت كند اول معالجـه                

تر بود و گاهي تخم خيار بـه شـربت          ازه باشد چنان كه ورم منفجر گردد عالجش سهل        ي ت قرحه كنند پس اگر قرحه    

ي خفيـف بـه     بنفشه كفايت كند و چون مزمن گردد امر دشوار گردد و بايد كه مبادرت به تنقيه كنند امـا در قرحـه                     

اعتـدال و ايرسـا و      مدرات خفيفه و مثل تخم كاكنج و خطمي يا باديان و اما در دري خبيث به مثل پرسياوشان بـه                     

فراسيون و آرد كرسنه و احتياج به جميع ميان مشروب و تضميد افتد اگر مرض خبيث باشد و گـاهي در آن زوفـا و                         

سداب و مانند آن داخل كنند و چون قرحه تنقيه يابد به تخم آن مشغول شوند تا تأكل نيفتد و بايد كه سكون الزم                        

كه واجب است كه از رياضت برو لك اطراف اقتصار كننـد و اسـتفراغ آنچـه                 گيرند و مهما امكن تعب اختيار نكنند بل       

استعمال كنند استفراغ به رياضت كنند به تكميد يابس تا آن كه ايشان را امكان به مشي و غيـره نباشـد و خـصوصاً                    
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دت خـود  چون معتاد رياضت باشند بعد از آن چون مريض صحت يابد به تدريج رياضت خفيف نمايد تا آن كه به عـا                    

در حركات او رجوع كند و اما در عالج نفس قرحه بايد كه اوال جماع ترك كنند كه جماع آن را مضر است و كثـرت                          

حركت و رياضت نكنند و بر مالش اقتصار نمايند كه آن نافع و جاذب خون به سوي بـدن اسـت و امـا تـدبير آن بـه                             

حه چندان ردي نباشد دواي معتدل در جال و تجفيف كفايت        ادويه بايد كه به مجففات جاليه باللذع باشد پس اگر قر          

تر در تنقيه و غسل چرك و شديدتر در تجفيف بود تـا چـرك               كند و اگر خبيث باشد احتياج افتد به چيزي كه قوي          

منع گردد و بعد از آن شديدتر در قبض و منع بايد تا انصباب اخالط ردي را منع كنـد پـس هـر گـاه تنقيـه يابـد و                          

ي جمله قروح مغريات مثل نشاسته و كتيـرا          و مواد از آن محتبس گردد صحبت يابد و بايد كه در ادويه             خشك شود 

دارد و آنچه از آن     ي قروح را از سحج او به مرور خود بر آن در امان مي             و صموغ بارده مخلوط سازند بهر آن كه تغريه        

بخشد و ايضاً واجـب     انت و لزوم و استعداد انختام مي      چرب باشد مثل لك لحم عضو را و آن را كه از آن اغتذا كند مت               

ي مصلح و خاتم قروح مخلوط سازند و اگرچـه مـدرات فـي              ي ملطفه براي ايصال ادويه    است كه بدان مدرات و ادويه     

نفسه مضر و مهييج است و گاهي احتياج آميختن مخدرات مثل خـشخاش و بـنج و لفـاح و افيـون و شـوكران بهـر                           

افتد و چون بدانند كه در قروح چرك است جاليات كه در آن قوت ادرار باشد                يف و ردع بدان مي    تسكين وجع و تجف   

- ي مجففه دهند و ادويهمثل ماء السكر و ماء العسل به بعض بزور بياشامند تا ادرار و غسل نمايد بعده عقب آن ادويه

ها  مثل تخم خطمي و تخم مرد و بيخ آن         ي قروح كليه كه بسيار خبيث نباشد كرده شود        ي مشروبه كه بدان معالجه    

به ماء العسل و تخم كاكنج و آب عنب الثعلب خصوصاً جبلي اسـت و ايـضاً تخـم خيـار و گـل ارمنـي بـه جـالب و                               

پرسياوشان به ماء العسل و بيخ سوسن بهر تجفيف و تنقيه و انضاج و تغريه است و ايضاً بزر كتان و كيترا يـك يـك                          

 مغز چلغوزه و مغز تخم خيار است چـون از آن هـر دو بـه قـدر كـف                      اء العسل است و ايضاً    جزو نشاسته دو جزو به م     

دست بخورند و ايضاً تخم خشخاش بريان سوده به قدر يك درم در آبي كه اندر آن اذخر و بـيخ سوسـن جوشـانيده                         

گـاهي بـه خـوردن مقـل        ها فطراساليون يا دوقو به شراب ريحاني و اندك گل ارمنـي اسـت و                تر از اين  باشند و قوي  

محلول به صمغ بطم و گل مختوم مساوي االجزا تا يك مثقال در شراب حلو انتفاع يابند و ايضاً آرد كرسنه در نتقيه                       
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ي لحية التيس جمع كنند فايده تمام دهد        و تجفيف هر دو قوي است و چون با وي مثل گل مختوم و اقاقيا و عصاره                

مل نمايند و اما مركبات مثل اين است كه بگيرند مغز تختم خيـار سـي و پـنج               و ايرسا نيز قوي است و بدان همي ع        

عدد و مغز چلغوزه دوازده عدد و مغز بادام پنج عدد و زعفران به قدر مناسب همه را كوفته بر ناشتا بخورند پس اگـر                         

 تخم خيار چهل عـدد      حرارت شديد باشد چلغوزه به تخم خيار بادرنگ بدل كنند و ايضاً مغز چلغوزه بيست عدد مغز                

نشاسته يك نيم درم يا يك نيم رطل آبي كه اندر آن ناردين و تخم كرفس هر واحد هشت درم چوشانيده باشند تـا                        

به ربع بازآيد بخورند و ايضاً گل مختوم و دم االخوين و كندر و نشاسته و مغز تخم خربزه و تخم كرفس و مغز تخـم                          

ي گالن و خشخاش و بزرالبنج اجزا مساوي به         و ريوند چيني و مغز چلغوزه     خيار و مغز تخم كدو و رب السوس و لك           

ي بزرگ سي عدد بادام مقشر بيست عدد خرماي فربه ي حال به ميفختج بخورانند و ايضاً مغز چلغوزهحسب مشاهده

ننـد و   پانزده عدد كتيرا چهار مثقال رب السوس چهار مثقال زعفران سدس مثقال به ميفخـتج سرشـته اسـتعمال ك                   

چون درد اشتداد كند بايد كه از عالج قرحه اعراض نمايند و به مثل اين دوا معالجه كنند بزرالبنج يك دانگ افيـون                       

يك قيراط مغز تخم خيار دو درم تخم كاهو يك درم تخم خرفه يك درم بدهند كه اين تسكين درد في الحال كنـد                        

ي قويـه قـوفي و      مايد و شربت بنفشه بنوشـند و از ادويـه         و اگر درد اندك باشد نوشيدن شير عوض آب تسكين آن ن           

قرص كاكنج و قرص اسقانيادس و قرص ديسقوريدوس است و سفوف لك و ريوند به تخـم كـاكنج جبلـي و سـفوف                        

هاي ذوسنطاريائيه بر سبيل مجاورت نفع كند و گاهي اضمده از اين قبيـل              كماذريوس بسيار قوي است و اكثر حقنه      

گاه نهند مثل آرد كرسنه مطبوخ به شراب و عسل و ايضاً گل سرخ و عـدس و غيـره                   ه پشت و تهي   استعمال كنند و ب   

كه در قول عيسي گذشت منع تعفن و توسع كند و از مروخات روغن حنا و روغن شجر مـصطكي و روغـن سـفرجل                 

 ناصـور كليـه را عـالج        ي بط بهر تليـين افتـد و امـا         است و گاهي بدان مثل ميعه آميزند و گاهي احتياج به مثل پيه            

ي بدن و احتراز از امتال به حسب كميت و كيفيـت         نيست مگر تخفيف وضع فساد اما تخفيف به ادامت تخفيف تنقيه          

تـر از   ي خبيث نباشد و اما خبيث را معالجه به اين تدبير و آنچـه قـوي               حاصل شود و اين كفايت كند در عالج قرحه        

ن به مثل قوابض معروفه مع جال باللذع و تنقيه بايد كرد و اما غـذا بايـد كـه                    اين باشد مثل اضمده و اشربه مانع تعف       



946 

 

ي يمـاني و مـادام      حسن الكيموس باشد از لحومي كه معلوم است و ماهي رضراضي و بقول جيده مثل سرمق و بقله                 

ي زردهكه قروح ردي باشد واجب است كه مشوي دهند و افضل آن لحوم طاير و گنجشك كوهي بريان است و مثل                      

ي نيم برشت و به تدريج ماكيان فربه و اطريه بدهند البان ايشان را نافع است چون آن را هضم كنند پس آنچه                       بيضه

مثل شير خر و شير اسب ماده نيز و شير شتر باشد نفع كند بهر آن كه اين البان اصـالح مـواد قـروح و غـسل آن را                    

ل شير گاو و شير ميش بـود پـس بـا وجـود آن جـامع زيـادتي در                    كنند و آنچه از مث    ي آن به جنبيت خود مي     تغريه

ي آن باشا مگر آن كه شير خر و شير بز از جهت اصالح مزاج و غسل و از جهـت خاصـيت نفـع                         تقويت عضو و تغذيه   

و  معلوف بدانچه موافق قروح باشد از آنچه حال آن معلوم شده و بايد كه به البـان                    بيشتر از غير خود نمايد و خصوصاً      

ي صالح قروح مثل كتيرا و نشاسته و صمغ و ايضا مجففـات و چيـزي از مـدرات مثـل            ي ايشان چيزي از ادويه    اغذيه

بزور معروفه مخلوط سازند و واجب است كه اين البان بعد تنقيه بنوشند و چون شير بنوشند بر آن چيـزي نخورنـد                       

بدان آميزند و گاهي در آن نمك و عسل داخل كنند           تا آن كه منحدر گردد و چون انحدار او بطي گردد اندكي نمك              

وشير عوض آب و طعام آن را صالح بود و هنگام كم شدن ريم شير ميش به جهت تختم و تغريه و تقويت نفع بخشد             

و اگر خواهند البان وقت تشنگي بنوشند و اما نقل فواكه كه آن را موافق است خربزه و خيار پخته و امرود و زعرور و                         

يرين و بهي و سيب است و از نقل خشك بادام و خصوصاً بريان و پسته و فندق و مغز چلغوزه خاصـةً و قـسب                          انار ش 

است از انجير خشك اجتناب كنند كه آن قروح را ردي است جالي آن و حك آن و تهييج آن كند و در آن تبوعيت                         

الحـالوت احتـراز نماينـد مجوسـي        خفي است و بايد كه از جمله حامض قوي الحموضت و حريف و نمكين و شديد                 

گويد كه چون خراج منفجر شود و ريم در بول ظاهر گردد و موضع متقرح شود بايد كه اوال بنادق البزور بـه شـربت                         

خشخاش دهند و ايضا مغز تخم خيار و تخم خيار بادرنگ و بزر كتان هر واحد سه درم نشاسته گل ارمني هر واحـد                        

ساييده از دو درم تا سه درم به شربت خشخاش بخورانند و اگر ريـم پـاك نـشود                   دو درم خشخاش چهار درم باريك       

ي سفوف كاكنج مغز تخم خيار و خيـار     قرص خشخاش و شير خر بدهند و ايضا شير زنان به اين سفوف دهند نسخه              

دام دو بادرنگ و خربزه و كدو هر كدام چهار درم خشخاش سفيد و سياه هر كدام سه درم نشاسته صمغ عربي هر كـ                   
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درم تخم كاكنج جبلي دو عدد همه را باريك ساييده سه درم از آن با سي درم شير زنان يا شير خر وقـت دوشـيدن                          

آن بدهند پس اگر مدت خروج ريم طول كند قرص كاكنج به شربت خشخاش يا شير خر يا شير زنـان دهـد و ايـن                          

ع است بگيرند كاكنج مغز تخم خربزه و خيـار و خيـار             ي او در بول برآيد ناف     قرص براي كسي كه ريم از گرده و مثانه        

بادرنگ و كدو هر واحد پنج درم نشاسته بادام شيرين مقشر شهدانه هر واحد چهار درم رب السوس شش درم تخـم                      

ي گالن و مغز بهدانه و تخم محلب مقشر و تخم حمـاض و مـادام تلـخ                  خطمي و خبازي و تخم خرفه و مغز چلغوزه        

 و كتيرا هر واحد سه درم باديان دو درم زعفران يك درم تخم كرفس كوهي يك نيم درم كوفتـه                     مقشر و صمغ بادام   

به حرير بيخته به آب بسرشند و به قدر دو درم قرص سازند و يك مرض ميفختج و آب نخـود سـياه بخورنـد و ايـن                            

شش درم اسارون و فلفـل      دواي فولس در بول المده و قروح مثانه مجرب او است كماذريوس و كمافيطوس هر واحد                 

ي معمـول از    سفيد هر يك پانزده درم دارچيني نيم مثقال همه را ساييده دو ملعقه به ميفختج بخورند و غذا حريره                  

آرد سفيد يا از نشاسته به شكر و روغن بادام و مزورات معموله به اسفاناخ و قطف و خبازي به ماش و عدس و روغـن               

ي جدي به طريق اسـفيدباج بـه مـاش و عـدس             ي مرغ و پايچه   ا حرارت نباشد چوزه   بادام شيرين باشد و اگر در آنج      

نويـسند كـه هـر گـاه      ي نيم برشت به روغن بادام و شكر و خشخاش بدهند سيد اسماعيل و ايالقي مي               پخته و بيضه  

 خـشخاش يـا بـا       الشعير دهنـد بـا شـربت        ء  ورم ريم كند و در بول برآيد اگر مانعي نباشد اول فصد باسليق كنند و ما               

شربت بنفشه يا با شربت انجير اگر حرارت نباشد و مغز تخم خيار و خيار بادرنـگ و تخـم خرفـه و مغـز تخـم كـدو                             

ساييده در هر سه روز پنج درم بدهند و اگر ريم بند شود هر روز آب سـبوس بـا شـكر و روغـن بـادام دهنـد و اگـر                                

ا ريم بازآيد و هر گاه ريم بازايستد بر آن قناعت نشايد كرد اال حرارت غالب نباشد مسكه و عسل بدهند يا ماءالعسل ت   

چون درد و گراني به آن زايل شود و قاروره صاف گردد و مدتي بر آن حال بماند بر آن اعتمـاد بايـد كـرد پـس اگـر                

اك كنـد و   ها ريـم پـ  هنوز گراني باقي باشد شربت انجير بايد داد و شير خر با قرص كاكنج سود دارد و اكثر آب تخم               

اين سفوف ريم محتبس را بگشايد و پاك كند فطراساليون سه درم راسن يك نيم درم تخم هليـون دو درم خرشـف                       

يك درم تخم كرفس دو درم باديان انيسون هر واحد يك درم همه را كوفته دو درم صبح و دو درم شام بخورنـد بـه                          
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 كـرفس و پوسـت بـيخ او و باديـان و پوسـت بـيخ او و                   شربت انجير و اين ضماد ريم محتبس را بگشايد بگيرند تخم          

فطراساليون و صمغ بطم و قصب الزريره و برگ راسن مساوي و با موم و روغن خيري ضماد سازند و حمام و ريختن                       

ي مذكوره به كار برنـد و ايـن شـربت گـرده را     بر ناشتا پس ضماد و اشربه    آب گرم بر موضع گرده سود دارد خصوصاً         

ديان تخم كرفس فطراسالوين انيسون حسك جبلي تخم هليون راسـن عنـصل بريـان همـه مـساوي در                    پاك كند با  

سركه بپزند تا مهرا شود صاف نموده بر نيم من از اين سركه يك من عسل داخل كرده به قوام آرند شـربتي بيـست                         

ي قرص كاكنج   شايد داد نسخه  آيد اين شربت ن   درم  گرده را به روغن بنفشه چرب بايد كرد و اگر ريم به آساني همي               

صفت قرص كاكنج بگيرند گل سرخ طباشير تخم خرفه نشاسته صمغ عربي كتيرا گل ارمني گل قبرسي هر يـك دو                     

درم تخم خيار و خيار بادرنگ هر يك سه درم كهربا يك نيم درم ريوند چيني يك درم بسد مرواريد هر يك دو درم                        

غول سرشته قرص سازند هر يك به قدر درمـي و هـر روز يـك قـرص بـا                    كاكنج سي عدد همه را كوفته به لعاب اسپ        

چهار درم شير خر بدهند و سه ساعت صبر كنند پس آشام سبوس دهند و از لحوم گوشت تيهـو و كبـك سـودمند                         

ي سفوف مجموع گـل سـرخ طباشـير آرد غبـرا آرد عـدس               باشد و اين سفوف مسمي به مجموع است بگيرند نسخه         

ست سيب پوست بهي بوزيدان تودري خشخاش سفيد خشخاش سياه بزرالبنج پوست بيخ لفاح              كاكنج برگ سماق پو   

هر واحد يك نيم درم بسد مرواريد كهربا ريوند چيني گل ارمني گل قبرسي گل قيموليا حـب القلـت مغـز چلغـوزه                        

دو درم تخـم  تخم كرفس هر واحد يك درم مغز تخم خيار و خيار بادرنگ و كدو تخم خرفه تخم فنجنكشت هر يك              

مويز خرنوب شامي هر يك سه درم همه را كوفته هر صبح سه درم بخورند و از پس آن شير خر يك قـدح كوچـك                          

ي اندمال جراحـت و منـع       بنوشند و هنگام خواب دو درم به آب سرد خورند و اين سفوف تا آن وقت بدهند كه اراده                  

حد يك درم رامك دو درم آرد كرسـنه دو درم آرد جـو سـه                ريم باشد و ضماد نيز از اين نوع بايد اقاقيا حضض هر وا            

درم كعك بريان كرده سه درم گل سرخ گلنار شياف ماميثا هر يك يك درم و اگر مزاج بيمار متحمل باشد يك درم                       

كندر افزايند همه را ساييده به آب برگ مورد تر سرشته ضماد كنند و سواي وقت تناول طعام جدا نكنند و آب مورد 

گويند كه اگر قرحه در هر دو جانب بـود از هـر دو دسـت فـصد بايـد                    طال كردن سود دارد ايضا ممدوحين؟ مي      تنها  
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ي ريم كنند بعد از آن تدبير تر باشد پس تدبير غسل قرحه و تنقيهگرفت و اگر قرحه در مجاري بود فصد صافن اولي      

ي قرحه به اين طبيخ و امثال آن نمايند بگيرند تخم           هالتحام قرحه بايد كرد اما اگر تب نيايد و مزاج گرم نباشد تنقي            

كرفس و بيخ باديان و اذخر و هر سه را جوشانيده صاف كرده به ماءالعسل آميخته بدهند وايـن سـفوف تنقيـه ريـم                         

كند فطراساليون و كرفس و انيسون و قوه و مر و راسن و مغز تخم خربزه همه را كوفته يك درم به ماءالعسل بدهند                        

؟ درم ... تخم كرفس باديان انيسون فطراساليون و زوفا هر يـك دو درم كنـدر سـه درم كوفتـه بيخـه دو درم بـا                     و يا 

العسل بخورند و طعام گوشت كبك و تيهو و گنجشك و مانند آن فرمايند و اگر تب همي آيد يا مزاج گـرم باشـد                           ماء

ها با تخـم كتـان      ماءالعسل بشويند و مغز اين تخمه     ي تخم خرفه و خيارين يا به جالب يا          قرحه و مجاري را به شيره     

پخته يا جالب سرشته بخورانند و مغز چلغوزه و اندكي كرفس به ماءالعسل گرده و مثانه را از ريـم پـاك                      كوفته با مي  

ها و با شكر در اين علت سخت نافع است و طعام مزوره از غوره و سـماق و انـار دانـه سـازند                         كند و شير خر با تخمه     

كن بسيار ترش نسازند و اگر قرحه پاك باشد و ريم بازايستد بيمار را در آبزني كه اندر آن حـسك و پرسياوشـان و      لي

سبوس گندم و برنجاسف و اندكي سرگين كبوتر پخته باشند بنشانند و بر موضـع گـرده در كـنج ران و زهـار را بـه                           

 مذكوره بزرالبنج پوست لفاح و افيون به قدر حاجت          روغن چرب دارند و اگر خون و ريم با درد شديد بود در سفوفات             

زياده كنند و در آب آبزن پوست خشخاش بپزند و شياف ابيض در شير زنان گداخته بـه روغـن آميختـه در قـضيب                         

بزراقه چكانند و مدام مثانه به روغن گل چرب دارند و اين حقنه تسكين درد كند كشك جو و سبوس گندم و بـرگ                        

 بارتنگ همه را مثل كشكاب پخته صاف كنند و روغن گل بگيرنـد و بـا سـه وزن آن آب عـصي                        عصي الراعي و برگ   

الراعي و آب برگ بارتنگ آميخته به آتش نرم بجوشانند تا روغن بماند از اين روغـن ده درم بـا چهـل درم كـشكاب                          

 تسكين درد و اندمال مذكور آميخته نيم گرم حقنه كنند و شربت خشخاش و شير خر درد بنشاند واين قرص كاكنج

ي قرص كاكنج مغز تخم خيار و خيار بادرنگ گل ارمني صمغ عربي كندر دم االخوين هـر يـك دو                     قرحه كند نسخه  

نيم درم خشخاش سفيد مغز بادام رب السوس نشاسته كتيرا هر يك دو درم تخـم كـرفس دو درم افيـون يـك درم                         

ي ديگر آن كه عيـسي صـهاربخت ذكـر كـرده ايـن اسـت                كاكنج شش درم شربتي سه درم با شربت بنفشه و نسخه          
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بزرالبنج تخم كرفس هر يك شش درم باديان دو درم زعفران تخم حماض مغز چلغوره افيون مغز بادام تلـخ كـوهي                      

-هر يك سه درم كاكنج بيست و پنج عدد مغز تخم خيار دوازده درم شهدانج شش درم همه را كوفته سه درم با مي                       

ي ريـم شـده باشـد و        ها كاكنج پنجاه عدد است و كندر دو درم و بعد از آن كه تنقيه              ضي نسخه پخته بدهند و در بع    

آيد تدبير اندمال جراحت بايد كرد و اين قرص خشخاش در اين بـاب نـافع اسـت خـشخاش                    ريم همي خون صاف بي  

رسي گل مختـوم گـل      سفيد و سياه هر يك دو درم بزرالبنج چهار دانگ كتيرا صمغ عربي نشاسته گل ارمني گل قب                 

سرخ گلنار سماق هر واحد يك درم طباشير كهربا هر واحد يك نيم درم ريوند چيني دو دانگ همه را كوفته بيختـه                       

به آب برگ بارتنگ سرشته قرص سازند شربتي مثقال تا دو درم با پانزده درم سكنجبين سفرجلي يـا بـا كـشكاب و                        

تر باشد و اگر قرحه در مثانه بود  سوخته زياده كنند در اندمال قوياگر در اين قرص دم االخوين و حب االس و كاغذ     

ي لحيـة التـيس     در سفوفات حب القلت و ودع سوخته و بسد و مرواريد افزايند و روغن گل كـه بچكاننـد بـا عـصاره                      

ري ي آن به ديرتـر بـه شـود و جراحـت بـه دشـوا               بجوشانند قوت آن گيرد از بهر آن كه مثانه عصباني است و قرحه            

گاه اين ضماد قابض بنهند آرد جو و كعك بغـدادي بريـان كـرده و گلنـار و                   گردد و بر موضع گرده و تهي      مندمل مي 

حضض و شياف ماميثا و برگ سماق و خرما قسب همه را كوفته به آب برگ بارتنگ بسرشند و يا گل سرخ و گلنـار                         

مورد يا  به آب بهي بسرشند و اگر بـرگ مـورد و              و كندر و برگ مورد و مغز سيب و بهي ترش مساوي كوفته به آب                

گاه گرده و كنج ران و زهـار        برگ عوسج و خرنوب نبطي و پوست انار در آب پخته پارچه بدان تر كرده بر موضع تهي                 

نهند سخت سودمند بود و اگر قرحه در مجاري بود ضماد گاه گاه بايد نهادند مدام و ايـن معجـون منـضج و مـدمل                          

 بطم و گل ارمني و گل مختوم مساوي بسرشند شربتي مثقال با شراب شيرين و اين سفوف مدمل             است مقل و صمغ   

است گل مختوم و قبرسي و قيمولياي مغسول هر يك دو درم طباشير صمغ عربي نشاسته كتيرا هر واحد يـك درم                      

ربت خشخاش يـا رب  تخم بارتنگ سه درم بسد كهربا شاخ گوزن سوخته هر واحد يك درم شربتي يك نيم درم با ش   

سيب و مانند آن و اين سفوف مدمل و منقي است بگيرند مغز تخم خيار و خيار بادرنگ و مغز تخم خربزه هـر يـك                          

پنج درم گل ارمني و مختوم و فارسي و نشاسته و كتيرا و صمغ فارسـي و خرفـه و طباشـير هـر يـك دو درم تخـم                              
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م ريوند چيني يك نيم درم همه را بكوبند شربتي سه درم بـا              كرفس انيسون زوفا دم االخوين كهربا هر واحد يك در         

ي قرحـه و  آيد صمغ آلو است و اين قرص نيـز پـاك كننـده       شربت ريباس و مانند آن صمغ فارسي كه در سفوف مي          

ي گوشت آن است بگيرند صمغ فارسي و صمغ عربي و نشاسته و كتيرا و خرفه و طباشـير و گـل مختـوم و                         روياننده

پخته يا بـه    ار و خيار بادرنگ همه مساوي به آب بارتنگ قرص سازند شربتي از دو درم تا سه درم با مي                   مغز تخم خي  

ي ارزيـز   شراب شيرين و اگر مزاج گرم بود به آب بارتنگ يا به لعاب اسپغول يا كشكاب و اين قرص نيز مفيد سفيده                     

ك نيم درم صمغ عربي كتيرا نـشاسته هـر          مغسول و مجفف نيم درم كاغذ سوخته دم االخوين حب اآلس هر واحد ي             

واحد يك درم صمغ بطم درم همه را كوفته با شراب شيرين بسرشند شربتي درم با شربت مورد يا رب بهي و سـيب                        

ي قرص شب اين قرص شب نافع شاخ گوزن سوخته كتيرا شب يماني گل ارمنـي مغـسول گلنـار                    و غير آن و نسخه    

ي ديگر ايـن اسـت كـه شـب      برگ خرفه قرص سازند شربتي دو درم و نسخه     تخم خرفه مساوي كوفته بيخته به آب      

يماني دم الخوين گلنار هر يك سه درم كتيرا شش درم صمغ عربي دو درم با شربت مورد بدهند و اين قرص كهربـا                        

قاقيـا  سودمند بگيرند كهربا كتيرا نشاسته صمغ عربي مغز تخم خيار و خيار بادرنگ هر يك سـه درم گلنـار دو درم ا              

ي قرص كهربا كهربا يك درم است همه را ساييده به آب برگ بارتنگ قرص               ها نسخه يك نيم درم و در بعضي نسخه      

ي ماليم و شياف نرم عالج نشايد كرد و         سازند شربتي دو درم به آب سماق و اگر حاجت تنقيه بود به جز قي و حقنه                

بع نرم باشد وإال در هر پنج روز قي كردن سـودمند بـود              منفعت قي در جميع امراض گرده و مثانه نيك است اگر ط           

تنقيه ماده كند و از طرف گرده بازگرداند و اين حقنه نرم است كشك جو و سبوس گندم و حسك و برگ چغنـدر و                         

العسل آميخته به عمل آرند طبع را نرم كند و            پرسياوشان و خطمي همه را جوشانيده صاف نموده روغن كنجد و ماء           

ي گرده منفجر شود و ريم بـه ترشـح          ه به جانب امعا ميل كرده باشد بيرون آرد و ببايد دانست كه اگر قرحه              ريم را ك  

ي نرم آن را عالج نبايد كرد و اين حقنه نيز مفيد است كشك جو برگ خطمـي سـبوس                   به روده در آيد به جز حقنه      

را بپزند و بپااليند و روغن بنفشه و شكر         گندم برگ چغندر برگ كرنب لعاب تخم كتان تخم معصفر نيم كوفته همه              

ي گرده دشوار گردد و حاجت به شكافتن آن افتد ابوالحسن گويـد كـه               سفيد حل كرده به كار برند و باشد كه قرحه         
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ي معجون ابو ماهر گل مختوم پنج       ابو ماهر از براي اين مرض اين معجون ساخته است و آن را ترياق نام كرده نسخه                

انزده درم گل ارمني مغسول ده درم ودع سوخته شاخ گوزن سوخته بسد مرواريد هر واحد يك نيم             درم گل قبرسي پ   

ي لحية التيس چهار درم تخم خطمي تخم خبازي تخم خرفـه هـر يـك پـنج درم صـمغ فارسـي كتيـرا                        درم عصاره 

مغـز  ي خشك گل فارسي هر يك سـه درم حـب القلـت قـضم قـريش                  نشاسته هر يك هفت درم سماق منقي غوره       

چلغوره مغز بادام مقشر هر يك هفت درم ريوند چيني سه درم مغز تخم خيار و خيار بادرنگ مغز تخم خربـزه مغـز                        

تخم كدو هر يك پنج درم رامك سه درم كاكنج بزرگ چهل عدد فطراسـاليون زوفـاي خـشك صـغر تخـم كـرفس                         

رالبنج هر يك سـه درم رب الـسوس   انيسون هر يك چهار درم طلق سه درم افيون دو درم خشخاش سفيد و سياه بز       

ي ريم يك مثقال با     دو درم دم االخوين پنج درم همه را كوفته بيخته به عسل بسرشند در ابتداي مرض جهت تنقيه                 

العسل و اگر مزاج گرم بود نيم مثقال با شربت بهي و رب غوره و مانند آن دهنـد و                      سه اوقيه شير خر و هفت درم ماء       

ه درم با هفت درم آب بارتنگ مروق پنج درم ماءالعسل بدهند و در آخـر مـرض و نقـاي                     اگر مرض در وسط باشد س     

مده و سيالن خون صرف يك مثقال و ربع باده درم شربت حب اآلس  و رب حصرم دهنـد و طعـام كبـك و تيهـو و                             

ي قرحـه  ده تنقيهدراج بود و بدانند كه منفعت شير خر و ديگر شيرها در اين علت بزرگ است اما در اول علت كه ارا                

ي پهن كنند شير خر دهند هر صبح چهـار اوقيـه بـا دو درم                و منع خوردن گوشت صالح از ريم و فراهم آمدن قرحه          

ي علـت شـير بـز دهنـد گـاهي بـه معجـون مـذكور و                  معجون مذكور يا با سفوف و قرص كه مسطور شد و در ميانه            

غر شده باشد شير گاو با شكر يا عسل يـا بـا يكـي از ايـن                  سفوفات و اقراص و گاهي با شكر و در آخر علت كه تن ال             

ي مذكوره كه بدن را فربه كند و قوت باز آرد و طبيعت قوي گرداند تا جراحـت را منـدمل سـازد و اگـر بيمـار                            ادويه

سخت الغر شده باشد و اعضاي اصلي گرم گشته شير زنان فرمايند خاصةً كه از پستان خورد و چون شير هضم شود                      

  . ي بره سازند سرطاني دهند و طعام مزدرات به مغز بادام و پايچهكشكاب

محمود گويد كه چون ورم گرده منفجر گردد و ريم به طريق بول سايل شـود بايـد كـه هـر صـبح شـربت بنفـشه و            

ي بزور ثالثه هر واحد ده درم بنوشند و يا بگيرند بزر كتـان و نـشاسته و گـل                    ترنجبين و يا شربت خشخاش و شيره      
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ي ماش و شيره    ارمني و كاكنج هر واحد سه درم كوفته بيخته سه درم با شربت خشخاش ده درم بدهند و غذا مزوره                   

بادام شيرين و كدوي تر خورانند و يا شير خر سه اوقيه با شكر سفيد ده درم بدهند و اگر مدت خروج ريم طول كند 

كدو هر واحد ده درم تخم خـشخاش سـفيد نـشاسته            و متمادي گردد اين سفوف دهند مغز تخم خيارين و خربزه و             

صمغ عربي هر واحد دو درم حب كاكنج پنچ عدد كوفته بيخته شربتي سه درم به شربت خـشخاش ده درم يـا ايـن                         

قرص به جالب شكر سفيد ده درم بخورند مغز تخم كدو و خربزه و خيارين هر واحد پـنج درم تخـم خطمـي تخـم                           

م مغز بادام مقشر هفت درم باديان سه درم كوفته بيخته بـه لغـاب بهدانـه قـرص                   خبازي تخم خرفه هر واحد سه در      

  .سازند كه اين براي كسي كه ريم بول كند نافع است

خجندي گويد كه در قروح كليه آب هندوانه به طباشير و تخم خرفه و يا مغز تخم خيارين و مغـز تخـم خربـزه بـه                           

 اين قرص قروح گرده و بول المده را نافع است مغز تخم خيـارين               شربت انار و گل ارمني به شربت خشخاش دهند و         

مغز تخم خربزه مغز تخم كدو هر يك چهار درم گل سرخ طباشير گل ارمني صمغ عربي نشاسته هـر يـك سـه درم                         

ي لحيـة التـيس شـهدانج حـب المحلـب           شاذنج مغسول دم االخوين قاطركي كه بعضي دم االخوين را گويند عصاره           

هر يك سه درم مغز بادام رب السوس مغز بهدانه هر يك دو درم تخم كرفس يك درم زعفر ان نـيم                      خشخاش سفيد   

درم كاكنج پانزده عدد ادويه را ساييده به لعاب بهدانه قرص سازند شربت دو درم به آب بزور و اگر قرحه بر چـرك و                         

آن پرسياوشان و تخم خبازي جوشانيده      ريم بسيار باشد به جاليات مثل جالب بشويند و گاهي آب نيم گرم كه اندر                

به شكر شيرين كرده باشند بنوشند و اگر قروح تازه باشد به چيزي كه منقي و ملحم باشد عالج كننـد و ايـن دو آن                         

ي لحيـة التـيس     را نافع است مغز تخم خيارين تخم كاهو هر واحد يك جزو نشاسته كتيرا گل ارمني اقاقيـا عـصاره                   

ارون تخم كرفس كمافيطوس كماذريوس هر يك ربع جزو شربتي دو درم به شـير خـر يـا                   كندر هر يك نيم جزو اس     

ي هـاي ايـشان ادويـه     هاي مسهله نمايند و ايضاً اگر خواهند در حقنـه         ي اسهال كنند به حقنه    شير زنان و چون اراده    

ي مخـدره اضـافه كننـد و    هملحمه و جاليه و مغريه به رفق داخل كنند و اگر با قرحه درد شديدي باشد با بزور ادويـ       

ي مثانه است مغز تخم خيار گـل ارمنـي           ي آن و قرحه   ي قرص كاكنج اين قرص كاكنج نافع درد گرده و قرحه          نسخه
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صمغ عربي كندر دم االخوين خشخاش سفيد مغز بادام رب السوس كتيرا نشاسته تخم كاكنج هر يك ده درم تخـم                     

قرص ساخته از دو درم تا سه درم بدهد و اين قرص نيز مـسكن الـم                 كرفس دو درم افيون يك درم به شربت بنفشه          

است تخم كاهو مغز تخم خيارين خشخاش هر يك پنج درم گل ارمنـي صـمغ عربـي نـشاسته كتيـرا طراثيـث رب                         

ي لحية التيس هر يك سه درم تخم كرفس باديان افيـون بـزرالبنج اسـارون فلفـل                  السوس كندر دم االخوين عصاره    

  . يك درم به ميفختج قرص سازندسفيد هر واحد

جالينوس گفته بايد كه بر سرعت اخراج ريم از گرده حريص شوند چه اگر مزمن گردد دشوارتر شود و چون حكّه در                      

العسل مبادرت كنند و إال به نشود و محمد زكريا بگويد كه هـر                ي مدره و ماء   مثانه هيجان كند در آن هنگام به ادويه       

ي گرده كنند كحل و سفيداب استعمال نمايند و هر گاه در آن حرقت باشد لعابـات بـه كـار     رحهي اندمال ق  گاه اراده 

ي مـاده بـه سـوي امعـا بـه           ي بدن به قي و استفراغ نمايند و اماله        قرشي گويد كه در قروح گرده و مثانه تقييه        . برند

ي تفـه مثـل      احتراز نمايند و اغذيـه     تليين طبع كنند و اصالح اغذيه سازند و از هر چه مستحيل به خلط حاد گردد               

رشتا و ملوخيا و اسفاناخ و ماش به روغن بادام الزم گيرند و گوشت كم خورند و اگر چاره نباشـد بـه جـو مقـشر يـا                             

ي تخم خرفه و خشخاش و تخم خيار دهند و          گندم بخورند به مثل قرص كاكنج كنند يا شربت آلو يا آلوبالو به شيره             

  . ند تا آن كه نقا حاصل شوددر مدرات مبالغه بكن

ي منقي قرحـه و جـالي آن بـه غيـر حـدت و لـذع بـود و بعـد از آن                        سعيد گويد كه قروح گرده اوال محتاج به ادويه        

ي جاليه قروح به غير لذع شربت بنفشه به آب است و بنادق البزور بـه شـربت                  ي ملحمه كنند و ادويه    استعمال ادويه 

  پرسياوشان و تخم خيارين و تخم خربزه به جـالب پـس اگـر قرحـه پـاك نگـردد                   خشخاش و به آب انار شيرين مع        

قرص كاكنج به شير خر و شربت خشخاش دهند و اگر الم عظيم باشد در قرص قدري بزرالبنج سفيد مخلوط سازند                     

ي و  ي بيـضه سـازند و كـاهو و كاسـن          و بر پشت از صندل و گل سرخ و مازو و گالب و سركه ضماد كنند و غذا زرده                  

خرفه خورانند و چون قرحه پاك گردد چيزي كه الحام آن نمايد مثل گل ارمني و صمغ عربي و كتيرا و حـب اآلس                        

  . ي مرغ دهندي اسفاناخ سازند و اگر تب نباشد چوزهبه شربت خشخاش دهند و غذا مزوره
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 مقدار شير از چهار اوقيـه تـا پـنج و            ابومنصور گويد كه اگر شير بنوشانند قبل انهضام و نزول او از معده غذا ندهند و               

اي كه در قول عيسي گذشت بدهند و به شحم بط و روغن بـادام حقنـه كننـد و بـه                      اكثر تا ده اوقيه باشد و به ادويه       

ي متخذ از كرسنه غذا سازند و در انتها برنج و نـشاسته و آرد            ي يماني و حريره   ي بره به قطف و به قله      شورباي پايچه 

 ضماد به آرد جو و خطمي و بنفشه به آب عنب الثعلب و روغن گل كنند و اين قرص براي ورم گـرده                 سفيد بدهند و  

كه منفجر شده باشد نافع است كتيرا مغز چلغوزه گل سرخ هر يك چهـار درم نـشاسته سـه درم زعفـران يـك درم                          

يـا از مغـز تخـم خيـار و          خشخاش هشت درم به آب مقدار مثقال اقراص سازند و يكي به شير بر مطبـوخ بخورنـد و                    

نشاسته مساوي قرص ساخته بخورند و اگر در مثانه سوزش شديد دريابنـد تخـم خيـار و نـشاسته و قـرص كـاكنج                         

ي بط بر عانه ضماد كنند و در اكليل مغز تخم خيار سوده به شير زنان و سـفيدي بيـضه و                      بخورند و روغن زرد و پيه     

ال آميخته بچكانند و اگر ريم بدون خون بول كنـد ايـن قـرص               روغن گل و سفيداب و اندكي عسل حسب وجوب ح         

دهند مغز تخم خربزه و خيار و كدو هر يك بيست درم گل ارمني صمغ عربـي كنـدر دم االخـوين هـر يـك ده درم                            

  .ي شربت خشخاش بخورندافيون سه درم تخم كرفس يك درم به قدر دو درم قرص سازند و يك قرص به اوقيه

ي خلط كنند بعد از آن مدمالت مثل فوه و اظهار الطيب و خربـزه و لبـوب و انـواع خبـازي و                        يهانطاكي گويدكه تنق  

تخم آن مثل خطمي و ملوخيا به روغن بادام دهند و از مجربات براي تنطيف گرده شرب شير ميش به روغن گـل و                        

-ك هفته كنند كه از ديگر تنقيه      نويسند كه در همه انواع قي متواتر تا ي        بعضي متأخرين مي  . بنفشه و بزر كتان است    

بدل است بعده طبع را     سازد و اگر در خون حدت و يا كثرت يافته شود رگ باسليق زنند كه تدبير بي                ها مستغني مي  

دايم ماليم دارند به ملينات مناسبه و جهت پاك كـردن ريـم اگـر در مـزاج حـرارت باشـد جـالب خـام دهنـد وإال                             

ي مناسب مزاج و چون ريم بسته شود و درد زياده گردد  بعضي مدرات حاره و باردهماءالعسل به گالب و يا ممزوج به

ي باغي و فنجنكشت و تخم      جهت گشادن ريم و رفع درد اين آبزن استعمال نمايند گل بابونه برگ نيب و انار و پنبه                 

م خربـزه بـرگ كرنـب و    قرطم و گوكهره و پرسياوشان و تخم خبازي و بزرالبنج و شبت هر يك پنج توله باديان تخـ                

ياسمين هر يك نه توله و تا دير نشسته دارند و مدرات مناسبه با شربت كشوث علوي خان بدهند و مواد را به جانب                        
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ي صفرا باشد به مسهل خفيف و غـذا بنومـاش مقـشر بـا اسـفاناخ و خرفـه و                     مخالف مايل سازند به مسهل اگر غلبه      

صار كنند و هر گاه قرحه از ريم پاك شود جهت اندمال قرص كاكنج و سفوف                ملوخيا و به روغن گاو پخته با برنج اقت        

آن با شربت خشخاش وشير خر دهند و چون كهنه شود سفوف ماميران و معجون ابوماهر با شير بايـد داد و در ايـن                       

قيـه هـر    علت به جهت تقويت قوت و تليين و تغذيه و تسكين شير دادن بسي نافع ليكن در ابتدا شير خـر چهـار او                       

صبح با آنچه مناسب بود و در اوسط شير بز به دستور و در آخر شير گاو با قدري عسل و يا شكر و يا شربت بنفشه و                        

غيره و از هر چه طعم غالب از ترشي و شيريني و تيـزي و شـوري داشـته باشـد و از مولـدات خلـط تيـز و قطعـا از                             

  .استعمال لحوم اجتناب ورزند

  

  جرب كليه

فجار بثور گرده است و سببش تناول اشياي مسخن خون يا مؤلد صفرا و بلغم شور است و به قـول شـيخ                       عبارت از ان  

الرئيس جرب كليه و مجاري بول از جنس قروح آن است و اسباب اين اسباب آن و در اكثر بثوري است كه بر گـرده                         

ل عالمات قروح بود و خـروج خـون و          ظاهر شود از اخالط صفراوي يا بورقي بعد از آن متقرح گردد و عالمت اين مث               

ريم اندك و قشور سرخ كوچك با دغدغه و خارش و درد و نخس در جايگاه گرده و گاهي درد با وي عظـم پـذيرد و                           

جرب كه در مجاري بود قشور غشايي در آن خارج شود و به قول ايالقي اگر جرب در گرده بـود درد و سـوزش الزم                          

كه تب آرد و از تشنگي خالي نبود و اگر در مجاري بول و قضيب باشد وقت خروج                  باشد و حرارتي عظيم بود و باشد        

بول درد و سوزش شود و بعد ساعتي ساكن گردد و در كنج ران و در قضيب نيز بود و اين را اگر زود عالج كنند بـه                            

 در گرده بـود  سرعت زايل شود و اگر تغافل كنند قرحه شود و مشكل گردد و عالمت جرب گرده آن است كه خارش                

و در بول لعاب غليظ همچون گل د آب گداخته بيرون آيد و اگر در مجاري و قضيب باشد خارش در بـيخ قـضيب و                          

؟ نيز به مشاركت خارش پديد آيد و هر گاه جرب محكم شود در              ..كتج ران بود و به وقت مرور بول دغدغه كند و در             
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زش بول و سردي اطراف در جرب گرده نيز بود و آنجا كه بثور بول رسوب قشاري و نخالي ظاهر شود و گويند كه سو   

بر ظاهر گرده بود وجع شديد دايم باشد و قلت و كثرت درد به حسب كم و بيشي بثور و اتساع قروح اسـت و چـون                           

اين مرض كهنه شود چيزي غليظ چون پيه گداخته در بول برآيد و بعد لمحه چون نهاده شود مانند جغـرات بـسته                       

الج قي كنانند و كسي را كه به آساني آيد در هر سه روز يك بار قي فرمايند و فصد باسليق از جانـب مـرض                          گردد ع 

كنند و حجامت با شرط بر كمرگاه و چسبانيدن زبو بر آن نيز مفيد بود و بعد از نضج به مسهل صفرا تنقيه نمايند و                         

ور ساييده با گل ارمني آميخته همراه مدرات خورانند و          بعد از آن به تبريد در ترطيب اصالح مزاج كنند و بنادق البز            

ايضا اسهال به طبيخ شاهتره و هليله و آلو بخارا و سپستان با ترنجبين و مغز خيار شنبر يا شربت درد مكرر سنايي و               

ول و  ي لين و تبريد و ترطيب به اشربه و بقول رطبه مثل شربت بنفشه و نيلوفر و خشخاش به لعاب اسپغ                    يا به حقنه  

ي يماني و اسفاناخ و خطمي و كشنيز تر مفيد بود و از مجربات سر هندي است كه اگر شـاهتره و عنـاب و                         مثل بقله 

برگ حنا و سرچوكا هر واحد يك توله نيم كوفته در گالب خيسانيده بجوشانند تا مهرا شود و صاف نمـوده بنوشـند                       

ي بدن ممتلـي بـود آن را نفـع           كه فصد باسليق اگر همه     نويسدبوعلي سينا مي  . گذاردحدت خلط و بورقيت آن نمي     

ي بـدن   تر از آن در هر حال فصد صافن بود و حجامت زيـر موضـع كليـه اسـت و دايـم اسـتعمال تنقيـه                         كند و نافع  

وخصوصاً به قي و بنادق البزور به گل ارمني و رب السوس مساوي االجزا و غذا آنچه جيـد الهـضم و كيمـوس باشـد                          

ي يماني و كدو و اسفاناخ و فواكه رطب ي مرغ به قطف و بقله      و آنچه مبرد و مرطب بود مثل چوزه        يضهي ب مثل زرده 

 انار شيرين و بقول رطبه دهند و عالج جرب مجاري ميان دو عالج جرب كليه و جرب مثانه باشد پـس در                 و خصوصاً 

  . هر دو نگاه كنند

و حجامت كمرگاه و حقه بايد كرد و دواي مسهل نبايد داد بهـر              ايالقي و جرجاني گويند كه عالج اين مرض به فصد           

آن كه مسهل ماده را از باال فرود آرد و رنج زياده كند و ترتيب عالج بدين گونه بايد كه اوال اگر مانعي نباشد و قـوت                           

د حـسك و    بر جا بود رگ باسليق گشايند پس بر كمرگاه حجامت كنند پس حقنه به عمل آرند به اين نوع كه بگيرن                    

بابونه و اكليل الملك هر يك مشت اطراف كرنب و اطراف چغندر هر يك دسته تخم معصفر نيم كوفتـه تخـم كتـان                        
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تخم حلبه سبوس گندم خطمي سپستان عناب هر يك مشت جو نيم كوفته دو مشت چنان كه رسم اسـت بپزنـد و                       

فيد و نيم درم نمك سوده بياميزند و هر روز به           مقدار هفتاد درم بستانند و پانزده درم روغن بنفشه و ده درم شكر س             

كار برند بر ناشتا و در هر سه روز قي كنند و از پس قي هيچ طعام و شراب نخورند سواي جالب نيم گرم پانزده درم                          

پس هرگاه اشتها صادق شود طعام شورباي چرب و اسفاناخ و ماش و مانند آن دهند و چون مدت طول كند طعام از                       

ها به كار برند مغز خيار و ق و انار دانه و مانند آن سازند ليكن بسيار ترش نبايد و اين سفوف بعد استفراغ                غوره و سما  

خيار بادرنگ و تخم خربزه هر يك پنج درم نشاسته و صمغ و كتيرا هر يك دو درم خشخاش و بزرالبنج هر يـك دو                         

 درم اسپغول با وي بياميزند شربتي هر بامداد سه          درم رب السوس چهار دانگ تخم خرفه ده درم همه را بكوبند و ده             

درم با هفت درم شربت انجير و سه درم آب شاهتره مطبوخ و پانزده درم شراب حلو و در سوراخ قضيب شياف ابيض                       

با شير زنان و روغن گل سوده بچكانند و بهترين چيزهـا در آب گـوگرد شـستن اسـت و آن آب خـوردن ابوالحـسن                           

 اين مرض عارض شد و تكليف سخت كشيد او را به جلوس در آب كبريت و شرب آن امر كردم                     زنجي گويد مردي را   

ي رنج از او زايل شد و آن جا كه آب گوگرد نباشد گوگرد را بسايند و در شراب بجوشـانند و از آن                        و بعد ده روز همه    

مـود و كنيـزك هنديـه را ايـن          فراندك اندك بخورند و هم او گويد كه طبيبي در اين علت خوردن آب آهنگران مي               

علت پديد آمد ابوماهر فرمود كه پنبه به آب آهنگران تر كرده به رحم بردارد كنيزك همـين عـالج كـرد و زود ايـن                          

مرض زايل شد و اين سفوف سودمند طباشير صمغ فارسي نشاسته كتيرا هر يك دو درم تخم خرفه سـه درم ريونـد              

شك منقي هفت درم كنجد سفيد بريان كرده پانزده درم گوگرد خـوردني             چيني ماميران چيني هر واحد يك درم زر       

مغز تخم خيار و بادرنگ هر يك ده درم نبات سفيد بيست درم شربتي سه درم با پنج درم لعاب اسپغول و شب وقت                  

يكبـار  خواب دو درم به آب سرد و بر گرده و قضيب و زهار و حوالي آن روغن گل گرم كرده بمالند و در هر سـه روز      

به حمام درآيند و در آبزن نشينند و اين حريره سودمند است بگيرند كنجد بريان كرده ده درم نبـات سـفيد پـانزده                        

درم نشاسته چهار درم آرد كرسنه سه درم و كنجد را كوفته چنان كه رسم است آشامه سازند و روغن بـادام داخـل                        

  . كرده بخورند و شير خر در اين مرض سخت نافع است
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ندي گويد كه در بثور كليه و جرب آن بعد فصد صافن يا باسليق يا حجامت موضع گرده مغز تخـم خيـارين يـا                         خج

ي مغز بادام شيرين و اگر با وي تـب نباشـد بـه     تخم خربزه به شربت عناب و بنفشه بخورند و غذا ماءالشعير به شيره            

رشت غـذا سـازند و در احليـل روغـن بـادام و شـير                ي نيم ب  ي بيضه ي مرغ و زرده   شورباي چرب به غير ابازير و بچه      

دختران با لعاب بهدانه و شير زنان و روغن نيلوفر بزراقه رسانند و بالجمله عالجش قريب از عالج حرقت البـول تـابع                       

ابن نوح گويد كه عالج جرب گرده و مثانه فـصد صـافن و حجامـت تحـت موضـع                    . حرارت شديد است چنانچه بيايد    

بعضي گويند كه افضل چيـزي      . رقطونا و تخم خيار و آب كشك و روغن بادام و شير زنان بنوشانند             كلبتين است و بز   

تـر و   ي او جليـل   گاه است كه آن قايم مقام فصد بود بلكه فايده         ي مجربه كنند حجامت بر تهي     ي كليه كه بدان تنقيه  

ي بدن افتد اول دو سه مرتبه قـي  تنقيهنيكوتر از آن است و همچنين گذاشتن زبو بر جايگاه گرده و چون حاجت به        

ي اهليلجي علويخان و شربت درد مكرر سنايي و شربت دينار و نقوع آلو نماينـد                كنند بعده اسهال به مطبوخ شاهتره     

ي بنادق البزور شيخ الرئيس و سفوف ماميران ايالقي و معجون ابوماهر كه در قروح گرده گذشت با شـير                    و بعد تنقيه  

  .ن دهندخر و ماء الجب

  

  ذيابيطس

بعضي بعد الف عـوض بـاي موحـده           اند و بعضي مثل انطاكي به دال مهمله نويسند و ايضاً            اكثر به ذال معجمه نوشته    

تغير بـه   اند بالجمله مرضي است كه اندر آن مريض مدام تشنه بماند و چون آب خورد در اندك زماني بي                  نون نگاشته 

ف سلس البول كه بدون اراده بود و اين مرض را زلق الكليه و دوالبيه و دواريـه و                   راه بول دفع شود اما به اراده به خال        

ي آن هر يك خواهد آمد و به قول شـخ           دو وجه تسمه  . پرگاريه و سلس البول و استسقاي انمس و معطشه نيز نامند          

رض بـه سـوي     الرئيس ذيابيطس آن است كه آب بيرون آيد همچنان كه بنوشند در زمـان انـدك و نـسبت ايـن مـ                      

مشروب و به سوي اعضاي او نسبت زلق معده و امعا به سوي مطعومات و اعضاي او است و گويند كـه بـدين سـبب                          
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اين علت را زلق الكيه گويند و آن را اسماي يوناني سواي ذيابيطس نيز هست كه گاهي آن را ذياسقومس و قراميس                      

ض مجاري و معبر نامند و صاحب اين مرض تـشنه شـود پـس               نيز گويند و به عربي دواره و دوالب و زلق الكيه و مر            

آب نوشد و سيراب نگردد بلكه بول كند چنان كه بنوشد و بر حبس آن البته غير قادر باشد و سبب ذيابيطس ردائت                       

حال گرده است يا به سبب ضعف عارض آن و اتساع و اتفتاح فوهات مجري پس منضم نشود به نحوي كه مائيت در                       

اند و يا به سبب سردي مستولي بر بدن يا بر جگر و اكثر اين فعل شـرب آب سـرد يـا رسـيدن سـردي                           گرده ثابت م  

شديد از برودت سخت كند و اين نادرالوقوع است و يا به سبب شدت جاذبه از قوت حرارت غير طبيعي بـا مـاده يـا                          

چـه از كبـد و كبـد از ماقبـل خـود             غير ماده و اين اكثر باشد پس گرده از جگر آب زياده از احتمال خود بكشد و آن                 

جذب كند دفع نمايد و اين انجذاب متصل مائيت و اندفاع آن دوام كند و معلوم است كه چون شي سـيال بـه قـوت                          

دفع شود به ضرورت خال استبتاع ديگر كنند و اين مرض ردي است و گاهي به ذوبان بدن و به دق انجامد و گوينـد                         

يخوخت و ذبول است نه دق مشهور و چون اين مرض مستحكم شود مورث ضـعف                كه مراد از دق در اين جا دق الش        

جگر و نحافت بدن گردد و بر همه تن يبوست و قشف و عدم نضارت پديد آيد و صاحب كامل گويد كه مرض مـسي                         

 به ذيابيطس معروف به پركاريه است و آن حاجت متصل به بول بود و سلس البول نيز نامند و حدوث او يا از شـدت                        

كند بنابر شدت خواهش گرده رطوبت قوت جاذبه باشد كه بدان قوت گرده مائيت خون را كه آن بول است جذب مي    

مائيه را و اين از افراط سوء مزاج حاره بر گرده بود كه بدان سبب مشتاق به سوي مائيت گـردد تـا بـه بـرودت ايـن                             

ت از جگر و از ساير اعضا منجذب شود و از ايـن             حرارت و لهيب عارض خود را تطفيه نمايد پس به سوي گرده رطوب            

ي گـرده باشـد از      جهت شدت تشنگي و خواهش اعضا به سوي رطوبت مائيه عارض گردد و يا از ضعف قوت ماسـكه                  

آيد به سبب كثرت و ثقل آن در اين جا و عالمات داله بر ايـن علـت شـدت                    ضبط مائيتي كه از جگر به سوي آن مي        

بدون يبس كه در بدن ظاهر شود و خروج بول مدام به غير سوزش و آن كه بول رقيـق و                     تشنگي است به غير تب و       

سفيد مشابه آب بود و اين بهر آن است كه انسان چون آب بنوشد به سرعت آن را از بول دفـع كنـد بنـا بـر آن كـه                               

 دفع نمايد بدون آن كـه  گرده آن را از جگر جذب كند به غير آن كه در جگر ثابت ماند و آن را از خود نيز به سرعت       
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اندر آن ثابت ماند بهر آن كه گرده طاقت امساك او ندارد به سبب كثرت او بالجمله بـه قـول جرجـاني اسـباب ايـن                           

آيد و از هضم آن دوم اتـساع        مرض چهار نوع است يكي ضعف گرده و عجز آن از حفظ آب كه از جگر به سوي او مي                   

ب در آن نه ايستد و غير منهضم به سرعت بيرون آيد سـوم سـوء مـزاج                 هاي عروق مجاري بول كه بدان سبب آ       دهن

گرم مفرط كه در گرده افتد پس گرده آب زياده از تحمل خود جذب كند و دايم جذب او و دفع او نمايد چهارم سوء           

 آنچـه در    ي بدن يا بر جگر يا بر گرده مستولي گردد و گرده بدان سبب مائيت از جگر زيـاده از                   مزاج سرد كه بر همه    

تر از آن كه هضم تواند كرد بكشد و غير منهضم دفع كند و جگر از ماساريقا و آن از معـده كـشد و                      آن گنجد و فزون   

كشند و سرعت دفع    معده طلب آب كند و تشنگي بدان سبب غالب شود و اين كشيدن آب را كه اعضا از يكديگر مي                   

اند و از ايـن جهـت ايـن مـرض را بـه زبـان يونـاني                  يه داده بول را و سرعت تشنه شدن و طلب آب را به دوالب تشب            

ذيابيطس گويند و معني آن  به فارسي دوالب است و گويند كه اين مرض را استـسقاي انمـس بهـر آن گوينـد كـه                           

شود در اين مرض آب دايم در وعاي قابل بول كه آن را انمس نامند و آن                 همچنان كه آب استسقا در احشا جمع مي       

گردد و معطشه بنابر آن نامند كه تابع او عطش شديد باشد و دواره و پرگاريه بهر آن گويند كـه                     جمع مي مثانه است   

همچنين آب در اين مرض به      . انداي كه آنها از آن ابتدا كرده      كنند به سوي نقطه   دايره و پرگار به نحوي كه رجوع مي       

ين مرض به اعتبار لغت يا اشتراك اين لفظ است يا بـه             كند و اطالق لفظ سلس البول بر ا       سوي خارج عود و ابتدا مي     

گردد و بدانند كه ضعف گرده محدث ذيابيطس عـام اسـت   شود مؤل بدان مي جهت آن كه چون ذيابيطس مزمن مي      

 مزاج آن باشد يا به سبب تهلهل جرم آن و اگر با ضعف گرده اتفاق اتساع فوهات مجـاري آن افتـد                        كه به سبب سوء   

ي گرده با قـوت     تر باشد پس مرض شديدتر بود و همچنين اگر اتفاق شود كه ضعف ماسكه              آن سريع  نزول مائيت در  

ي گرده  تر بود و چون ضعف ماسكه     ي آن مقارن گردد اجتذاب آن براي مائيت شديدتر باشد و مرض نيز صعب             جاذبه

آن هنگام شديدتر باشد و از اين       گردد پس هر گاه با وي سوء مزاج حار مادي يا ساذج باشد در               تنها موجب مرض مي   

گردد به سـبب قلـت غـذا و    شود به سبب فقدان رطوبات و قوت با وي بسيار ضعيف ميمرض تهبج و ربو عارض نمي    

شود طريق تشخيص اسباب اين مرض بايد كه نظر كنند اگر با وي تشنگي شديد باشـد و گرمـي در                     عرق نيز كم مي   
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ر سوء مزاج حار گرده كه در شروع امراض گرده مذكور شد بدون رنگيني و               گاه محسوس شود و ديگر آثا     پشت و تهي  

سوزش بول يافته شود سببش حرارت گرده باشد پس اگر بول مايل به سرخي برآيد و حرارت جانب راست محسوس               

 شود سببش حرارت جگر باشد و اگر با وجود تشنگي عالمات سوء مزاج بارد گرده كه همان جا مسطور شد دريابنـد                     

و به اهزال بدن روز به روز و سقوط قوت و اشتهاي طعام و سكون تشنگي به شرب آب نيم گرم و يا گرم تا دير باشد                           

و به آخر منجر به استسقا گردد سبب آن برودت گرده باشد و اگر آثار ضعف گرده و اتساع مجاري آن كـه در بحـث                          

  .ضعف كليه گذشت ظاهر گردد سببش همان باشد

  

   حارعالج ذيابيطس

الخيـار    القـرع و مـاء      قرص كافور و قرص ذيابيطس و قرص گلنار و قرص طباشير يا مبردات قابـضه بخورنـد و يـا مـاء                     

نمايـد و دوغ تـرش      بنوشند و از آب سرد مكرر قي كنند و آب انار ترش و لعاب اسپغول آب آلو بخارا نيز فايـده مـي                      

ا اندر آن نشستن و صندل و گلنار و اقاقيا و گل ارمنـي و               غليظ گوسفند بر برف سرد كرد خوردن انفع اشياست و كذ          

ي ديگر برگ مغيالن تخم كـاهو عـوض         آرد جو در گالب و آب كاسني سبز ساييده بر گرده ضماد نمايند و در نسخه               

الـشعير    آرد جو و اقاقياست و در آب سرد غوطه زدن به حدي كه بدن سرد شود در اين باب مفيد بود و نوشيدن ماء                       

اي مبرده مثل شربت انار ترش و غوره و حماض ي مسكنه و به روغن بادام كه حاجت ترطيب زياده باشد و اشربهتنها

ي بهـي و سـيب بيـد و گـل           و ليمون و خواب بر پشت باالي رياحين بارده مثل نيلوفر و بنفشه و گل سرخ و شكوفه                 

 سدا گالب و گل فردوس و بستان افروز و گل هار و كاسني ونسرين و گوژهل و گل ليمون شيرين و ترش و پارسنگ      

ي بارده قابضه نـافع اسـت و بالجملـه در           كدو و پزدبه و كشنيز و تغذيه به مثل حصرميه درمانيه و مانند آن از اغذيه               

 مزاج حار ذكر يافته ذكر بعـض تركيـب مجربـه             ي حرارت گرده كوشند بدان چه در عالج امراض گرده از سوء           تطفيه

ي  البول قلت اشتها و ضعف گرده و عوارض ذيابيطس ظاهر گردد اول شيرجات معموله با ربوب قابـضه       اگر بعد سلس  
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حامضه بعده قرص طباشير و گلنار غيره دهند و در غذا دوغ گاو و مرباي تمر هندي مناسب ديگر بعد سقوط اشـتها                       

اده عرق كيوژه عرق مكوه شربت انار       ي مربي سرشته با عرق بيد س      و ظهور ضعف و نحافت بدن طباشير سوده به آمله         

ي مربي يك عدد سرشته با عرق بيد ساده پنج توله عرق            كند ديگري شب يك ماشه سوده به آمله       به غايت فايده مي   

نيلوفر پنج توله شربت نيلوفر دو توله و ضماد آرد جو يك توله گل ارمني عدس مقشر گل سرخ هر يك شش ماشـه                        

د ايضا كشنيز خشك گل سرخ طباشير تخم كاهو تخم خرفه گل ارمنـي گلنـار صـمغ                  افتبه آب برگ خرفه مفيد مي     

عربي هر يك نيم ماشه كافور يك سرخ كوفته بيخته سفوف كرده به شربت انار شيرين يك توله سرشته همراه تبريد    

اً قـرص   شـود ايـض   معمول نوشيدن و خواه قرص ساخته خوردن در اين باب نافع است و خوردن جامن نيز نـافع مـي                   

ذيابيطس شش ماشه همراه لعاب بهدانه سه ماشه نبات يك نيم توله و يا همـراه گلـو سـبز شـب در آب خيـسانيده                          

صبح شيره كشيدن نبات داخل كرده بدهند ديگر مفرح بارد قابض هفت ماشه همراه نقوع چهال فالسه كه يـك دام                     

ه صاف نموده نبات يـك تولـه داخـل كـرده باشـند              آن را ريزه ريزه كرده شب در آب زير آسمان گذاشته صبح ماليد            

خوردن و اطريقل كشنيز يك توله وقت شام تناول كردن در موسم سرما نـافع ايـضاً پوسـت انـدروني درخـت گـولر                         

افتد ايضاً قرص طباشيركافوري و قـرص       وزن نبات مفيد آميخته يك توله نهار خوردن اكثر مفيد مي          سفوف كرده هم  

ي كـدو و    ندل ترش علويخان سرشته با عرق مسيحا دهنـد و از بنفـشه و نيلـوفر و تراشـه                  ي ص ذيابيطس در خميره  

عساليج كرم و برگ خرفه هر يك يك توله كافور سه ماشه ضماد كنند و غذا آش جو با شـربت انـار تـرش و نيلـوفر                            

پغول هر يك سه ماشـه و       دهند ديگر قرص كافور با عرق كافور والد علويخان و عرق شير دهند و يا لعاب بهدانه و اس                  

ي خرفـه و    شربت غوره يا ليمون كاغذي سه توله در عرق بيد ساده و نيلوفر هر يك هفت توله دهند و يـا بـه شـيره                        

ي تر است دهند و نوشيدن افشره     تر و ادرار كم   ها قبض بيش  ي خيارين تنها كه در اين     خشخاش بو داده و يا به شيره      

 پرورده با نبات نفع عظيم دارد و اين ضماد سازند صـندل سـفيد گلنـار كـشنيز                   يفالسه و خوردن كسير و به سركه      

سبز برگ بيد ساده عساليج گرم گل به و سيب و گل گزهل هر يك دو توله كافور سه ماشه به كـار برنـد و خـوردن                            

ركه تنهـا و  انارين و خرماي هندي و آلو سياه و زردآلو و توت سياه بالخاصيت مسكن اين تشنگي است و همچنين س       
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در آخر اين ضماد كنند طحلب كنپ بيد ساده برگ گل سدا گالب و برگ آن تخم خطمـي و خبـازي بـرگ خرفـه                          

عساليج كرم هر يك دو توله به سركه و گالب هر دو برابر و باقي تدبير از مبحث دق گرفته به عمل آرند آبـزن نـافع                           

ب گل مشكي گل رنگتره و كاسني و كاهو و باقال گـل             ي باغي گل سدا گال    ذيابيطس گل گوژهل گل نيلوفر گل پنبه      

ي خيـار و هندانـه و       خطمي كنپ بيد هر يك شش توله تخم خطمي و خبازي و تخم كاهو هر يك شش تولـه پـاره                    

پزدبه و كدو هر يك پا و اثار و بعد آبزن روغن گل و سركه برابر جايگاه گرده را چرب كنند و دوغ ترش يك دو پياله                           

  . نوشانند

وارش آمله تأليف علويخان به جهت حرارت مفرط گرده و ذيابيطس كه با لينـت طبـع و ضـعف قلـب و خفقـان و                          ج

ي منقي ده مثقال زرشك منقي پنج مثقال كافور زعفران هر يك نيم مثقال گل سـرخ سـه مثقـال                     نسيان باشد آمله  

ل سفيد ابريشم مقـرض كزمـازج       ي خطايي گل داغستاني كهربا گل ارمني مغسول يشب سبز صند          طباشير زهرمهره 

ي مقشر هر يك سه مثقال آنچه را صاليه بايد كرد بـا گـالب بـر سـنگ                   هر يك يك مثقال كشنيز مقشر تخم خرفه       

ي كوفته بيخته به رب به شيرين و رب سيب شيرين هر يك پنجـاه مثقـال بـسرشند                   سماق صاليه نموده باقي ادويه    

قلب و معمول در اين مرض و مخترع حكيم علويخان است گل گـاو              ي صندل ترش كه مقوي      شربتي دو درم خميره   

زبان گل سرخ هر يك دو توله صندل سفيد سه توله در عرق بيد مشك و گالب و عرق فواكه هر يك پا و آثـار شـب                            

خيسانيده صبح بجوشانند كه به ثلث آيد ماليده صاف نموده زرشك سه توله تمر هندي سه و نـيم تولـه آلـو بخـارا                         

ي مربي پانزده عدد و شـربت       ه عدد در آب مذكور شب خيسانيده صبح صاف نموده در قند سفيد نه توله و آمله                پانزد

سيب پنج توله قوام ساخته طباشير ابريشم مقرض كشنيز مقشر هر واحد يك توله آميخته بدارند شربتي دو مثقـال                    

خاكستر مرجان صدف دريـاي سـوده       سفوف از مجربات اطباي هند گلو خشك برگ جامن خشك كرده قلعي كشته              

اصل السوس مقشر صمغ عربي كتيرا گل نيلوفر گاو زبان مرواريد ناسفته گل سرخ كشنيز خشك تخم خرفه صـندل                    

ي اجزا مساوي   سفيد كافور گلنار فارسي گل ارمني تخم خشخاش سفيد مغز چلغوزه موصلي سياه تخم سروالي همه               

ع يا به ماءالرائب شش ماشه بخورند و گياه شانه و ست گلو و قلعي كشته نيز                 كوفته بيخته سفوف سازند و به ماء القر       
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ي منقي مصطكي   ايضاً كه براي ذيابيطس بسيار نافع و مجرب است موسلي و كهني يك توله ستاور آمله               . مفيد است 

ر سـه   ي مـدب  خارخسك است گلو است سالجيت بنسلوچن پكهان بيدگل مندوي هر واحد نيم توله خشت چاه كهنه               

ي مناسـب و طريـق مـدبر سـاختن          چند ادويه آميخته سفوف سازند خوراك يك مثقال با بدرقه         توله نبات سفيد هم   

شـوند دور كـرده چوكـوب سـاخته درآب          خشت چاه اين است كه خشت را گرفته اجزاي ارضي كه بر آن جمع مـي               

نج مرتبه به عمل آرند پس به كـار برنـد و            اندازند تا ته نشين شود پس آب دور كرده ديگر آب بيندازند و هميسان پ              

عرق مسيحا معمول در اين مرض صندل سفيد كشنيز خشك عنـب الثعلـب اصـل                . اگر هفت مرتبه سازند بهتر شود     

السوس هر يك پا و آثار برگ شاهتره يك آثار برگ كاسني دو آثار منهدي سه آثـار گـل نيلـوفر تخـم كاسـني گـل                          

هر يك نيم آثار كافور نيم درم شربتي از هفت توله تا بيست و يـك تولـه قـرص                    خطمي گل گاو زبان برگ گاو زبان        

ي بريان صندل سفيد هر واحد يك جـزو         نافع ذيابيطس طباشير رب السوس مغز تخم خيارين تخم كاهو تخم خرفه           

كشنيز خشك بريان گل ارمني نشاسته هر واحد نيم جزو گلنار سماق صمغ عربي هر واحـد يـك نـيم جـزو قـرص                         

قرص در اين باب از مجربي منقول قلعي كشته چهارده ماشه مرجان كشته چهار ماشه گل سرخ عاج                  . اخته بخورند س

سوخته تخم كاهو مقشر كشنيز مقشر زرشك حب كاكنج صمغ عربي گلنار هر يك چهار درم مغز تخـم خيـار مغـز                       

ك درم كـافور نـيم درم كوفتـه         تخم تربوز تخم خرفه مقشر صندل سرخ صندل سفيد هر يك دو درم تخم كاسني ي               

ي بـز كـه هنـوز       ها هر يك به وزن چهار ماشه سازند و صبح يك قرص همراه شير تـازه               بيخته به آب انار ترش قرص     

حرارت آن نرفته باشد بخورانند و شام يك قرص با شربت ورد هند گويند كه براي ذيابيطس و سرعت بـول و ردي و                        

شود داد خوردن اين دوا هشتاد روز است اما در بيست روز هم اثر بين معلوم مي               نظير است تع  تقويت گرده و مثانه بي    

و اگر به رعايت مذي و ردي تختم كنگمي؟ شقاقل ثعلب مصري هر كدام يك توله داخل كنند اولي اسـت قـرص از                        

 سـه ماشـه     ي خطـايي هـر يـك      ي بسد كهرباي شمعي زهرمهره    مجربات واله ماجد غفر اهللا له مرواريد ناسفته سوده        

طباشير رب السوس هر يك چهار ماشه تخم خرفه تخم كاهو هر يك سيزده ماشه كشنيز خشك تخم حمـاض گـل                      

ارمني زرشك هر يك دو نيم ماشه پا و باال صندل سفيد گلنار پوست سماق صمغ عربي هر يك يك نيم ماشـه پـا و                          
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متعارف قرص سـازند همگـي اقـراص پـانزده          ي مرغ چهار ماشه به دستور       باال كافور يك ماشه خاكستر پوست بيضه      

ي صـندل   خوارك است و كم و بيشي حسب مزاج موقوف بر راي طبيب است همراه اين عرق استعمال نمايند بـراده                   

سفيد كشنيز خشك صندل سرخ عنب الثعلب اصل السوس گل سرخ هر واحد نيم پا و تخم كاسني گل نيلـوفر هـر                       

شك هر واحد يك نيم پا و در آب تر كرده دو چنـد وزن دوا عـرق كـشند و                يك پا و آثار برگ شاهتره برگ حناي خ        

ي كافور در نيچه؟ آويزند غذا مناسب مرض دهند ايضا اين قرص براي ذيابيطس بليغ النفع اسـت طباشـير رب                     صره

ب السوس صمغ عربي كتيرا هر واحد نيم درم كافور افيون هر كدام يك قيراط به لعاب اسپغول قـرص سـاخته بـه آ                       

مفرح مفيد ذيابيطس دافع صفرا و گرمي مزاج نافع خفقـان مقـوي قلـب و معمـول شـربت انـار                      . تمر هندي بخورند  

شيرين و ترش هر واحد نيم پا و آب آلو بخارا هفت دانه تمر هندي چهار توله آب رنگتره نيم آثار نبـات سـفيد نـيم                           

از آتش فرود آورده اين ادويه داخل كنند تخم حمـاض           آثار به قوام آورند و در آخر عنبر اشهب نيم ماشه حل نموده              

ي مقشر تخم كاهو طباشـير      ي سوده مغز تخم كدو شيرين مغز تخم خيارين خرفه         پنج ماشه كشنيز مقشر زهر مهره     

هر يك شش ماشه گل گاو زبان چهار ماشه كهرباي شمعي ورق نقره تـودريين يـشب سـبز مرجـان سـرخ مرواريـد                         

ي ابريشم علويخان و سفوف صندل نيز در ايـن          ه ساييده به دستور معهود بسرشند و خميره       ناسفته هر واحد سه ماش    

باب مجرب است اقوال مهره ابوسهل گويد عالج ذيابيطس كه آن كثرت بول با عطش است به اين طريق نمايند كـه                      

الـشعير    كند ماء ين را نفع مي   ي غليظه بخورانند و ا    ي بارده ي بدن نمايند و اغذيه    تبريد گرده و تقويت و ترطيب همه      

سخين و طبيخ معمول از كشك جو و اسفاناخ و كدو و ماء القرع يا آب انار ترش و آلو بخارا و رب ريباس و رب بهـي                    

ي القرع و قرص طباشير به شـيره        الخيار يا دوغ گاو بخورند و پوست جو به ماء           ساده و رب غوره و اسپغول چون به ماء        

ي قرص گلنار اين قرص گلنار نافع است اقاقيا دو دوم گـل سـرخ سـه درم گلنـار                     و ايضاً نسخه   تخم خرفه يا آب انار    

چهار درم صمغ درم كتيرا نيم درم كوفته بيخته به لعاب اسپغول قرص ساخته به آب سرو بدهند و ازهمـه آنچـه در                        

د حيله نمايند ولهـذا در ايـن        آن حرافت و حدت و تلطيف و ادرار باشد حذر كنند و در جذب ماده به سوي ظاهر جل                  

استعمال ادويه كه ادرار عرق كنند از خارج نفع بخشند و از خارج بر كنج ران و موضع كمرگاه بـه ضـماد معمـول از                          
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ي انگور و بهي كوفته و اطراف بيد و خرفه و عصي الراعي و حي العالم و طحلـب                   آرد جو و سركه و روغن گل شكوفه       

ي لحيـة   تر از اين افتد اين ضماد به كار برند كندر دو درم اقاقيا چهـار درم عـصاره                 قويتضميد كنند واگر احتياج به      

تـر  التيس الدن رامك هر واحد دو درم مازو يك درم كوفته بيخته به آب مورد سرشته ضماد كنند و آن را اراده قوي                      

اص طباشير نيز آن را نافع است       ي قرص طباشير و اين اقر     ي رصاص ببندند نسخه   از اين باشد بر ضماد مذكور صفحه      

طباشير ده درم تخم كاهو تخم خرفه هر واحد پانزده درم كشنيز خشك مدبر گل سرخ ارمني هر يك پنج درم گلنار 

دو درم كافور نيم درم به آب انار ترش بخورند و اين قرص نيز نفع كند بلوط پـنج درم كـشنيز در سـركه تـر كـرده                             

ياه گل ارمني صمغ عربي هر واحد ده درم به قدر سـه درم از آن صـبح و شـام                     ي س خشك نموده عدس مقشر هليله    

شود فلهذا بيشتر عالج او تبريـد و ترطيـب بـه     نويسد كه اكثر ذيابيطس از حرارت ناريه عارض مي        بوعلي مي . بخورند

در آبزن بـارد    ي غير مدره است مثل كاهو و خشخاش و سكون در هواي سردتر و جلوس                بقول و فواكه و ربوب بارده     

ي او نمايد و بوييدن كافور و نيلـوفر و ماننـد        حتي كه بدن سرد شود تسكين تشنگي او و تبريد گرده و تشديد عضله             

آن از رياحين بارده در اين باب نافع است و از آنچه اين را نفع بخش خـواب آوردن و بازداشـتن از تـشنگي اسـت و                            

نمايند و اگرچه به نوشيدن آب بسيار باشـد و بهتـر آن اسـت كـه آب                  تدبير عطش مقدم است بايد كه بدان اشتغال         

بسيار سرد بنوشند پس قي كنند و بر اين تكرار آن نمايند و واجب است كه مائيت را از گرده به قي و تعريـق قـوي                           

 او نيـز و     ي كمرگاه از آن جمله است كه نفع كند به امانت قوت از تقاضا و عجز آن از جـذب                   بگردانند و تخدير ناحيه   

هاي معتدله بايد كه از تعب پشت و تناول مدرات اجتناب كنند و تليين طبيعت ايشان را نافع است و اگرچه به حقنه             

شوند و از مـشروبات نافعـه      باشند و گاهي محتاج به فصد در ابتداي مرض مي         باشد چه اكثر از ايشان يابس الطبع مي       

ي خيـار بـه     از شير ميش بـود و مـاء القـرع مـشوي و عـصاره                صوصاً  دوغ ترش سرد كرده است و بهتر آن غليظ و خ          

ي او از اين قبيل باشد و حتـي المقـدور عـوض             اسپغول و آب انار ترش و آب توت و آب آلو و امثال آن است و اشربه                

ان آب آن را بنوشند و رب  تفاح ايشان را بسيار نافع و گالب بلكه عصير گل سرخ نافع بـود و تـسكين تـشنگي ايـش                           

 آب مقطر از دوغ گاو يـا دوغ گوسـفند تـرش نفـع كنـد و تـسكين                     كند و شربت آن به قدر دو قوطويي است و ايضاً          
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تشنگي نمايد و اگر سه بيضه در سركه يك شبانه روز تر كرده بنوشند نافع بود و از مجربات ما اين است كه بگيرنـد                         

ر اتخـاذ فقـاع از آن چنـد بـار و ترويـق آن بعـد از آن       فقاع از آرد جو و آب دوغ ترش مروق بعـد تختـر دوغ و تكـرا              

استعمال آن به آرد جو به طريق فقاع كنند و هر قدر كه تكرار اين نمايند سرد زياده باشد بعده سرد كرده بنوشند از                        

 ادويه اين قرص گلنار است بگيرند اقاقيا دو درم باقي اجزا هان است كه در قول ابو سهل گذشت و بـه وزن سـه درم                         

به لعاب اسپغول و آب سرد يا ماء القرع بخورند ايضا قرص طباشير به ماء القرع يـا خيـار يـا آب انـار و ايـضا بگيرنـد                

طباشير گل مختوم سرطان نهري سوخته مغسول هر واحد يك جزو لك سه جزو خشخاش تخم كاهو هر واحد يـك           

اي كـه در آن     حال و از اضمده آنچه از ادويـه       ي  نيم جزو به لعاب اسپغول قرص سازند و شربت از آن حسب مشاهده            

تبريد و تشديد باشد گرفته شود و بگيرند سويق جو و شاخ نرم انگور و اگر از روغن به يا سيب يا زعرور يابنـد بـدان                           

آميزند و ضماد كنند و همچنين گل سرخ تازه و ريباس و غوره و عصي الراعي و پوسـت انـار مخلـوط كـرده ضـماد                           

هاي قويه در اين مرض بهتر حقنه بـه          دو درم و جز آن كه در قول ابوسهل گذشت طال سازند از حقنه              نمايند و كندر  

-ي مذكوره در اضمده است و گاهي به شير تازه و روغن كدو و روغن بادام حقنه مي                 ي قابضه دوغ و به عصارات بارده    

ي صفراويت نباشد و يا سبب لطافت و قلت         ي ايشان آنچه سريع االستحاله سبب لطافت خود به سو         كنند و اما اغذيه   

او به نحوي كه بخار گردد و تحليل شود و ثفل را خشك كند نبود و گاهي جفاف او به صرف مائيت از روده به سوي                          

باشد بلكه اگر لطيف باشد مائيت او تحليل شود به غير آن كه از آن بول بسيار جمـع شـود و بـا وي لينـت                           گرده مي 

ل است چه افضل شي از اغذيه كه ايشان را بدان امر كنند به نوعي باشد كه تـابع اولـين طبـع                       طبيعت باشد آن فاض   

ي معمول از خندروس و آب كشك جو مصوصات و هالمات بود و تشنگي بشكند و از آنچه ايشان را موافق بود حريره       

ي يكـساله و  از لحـوم بـره  است و چيزي كه قبض طبيعت از آن دور شود بدان مخلوط سازند شورباهاي بسيار چرب                

ي گاو و ماهي تازه محمض و غير محمض اگر از تشنگي او امن باشد و شير ميش مطبوخ به آب                     ماكيان فربه و پايچه   

تا آب  و قدري شير برود همه ايشان را نافع است و بايد كه از فواكه كه اندر آن تبريد و قبض مع ادرار بود مثل بهي                            

ي حرارت مفرط بـر گـرده بـود بـه اشـياي مبـرده       يد كه هر گاه حدوث ذيابيطس از غلبه ابن عباس گو  . احتراز كنند 
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الشعير به شربت خشخاش و آب انار ميخوش و شيرين و قرص طباشير              ي بسيار چرب عالج كنند و ماء      مطفيه واغذيه 

 گل و اندك گل     قابض به آب سيب و شربت ريباس و شربت به و لعاب اسپغول و آب خرفه بدهند و اسپغول و روغن                    

ارمني و گل قبرسي به رب ريباس يا رب غوره دهند و اگر از اين فايده نشود قرص كافور به آب انار يا به ريباس بايد                          

ي معمولي وزن كاهو و خرفه هر يك ده درم و از تخم حماض تـا سـماق هـر                    ي قرص ذيابيطس در نسخه    داد نسخه 

ه درم عوض گل سرخ است و اين قـرص ذيـابيطس بدهنـد كـه                يك سه درم و رب السوس پنج درم و صمغ عربي س           

نافع است طباشير پنج درم تخم كاهو تخم خرفه هر يك به هفت درم و تخم حماض كشنيز خشك گـل سـرخ گـل                      

ارمني هر واحد سه درم صندل سفيد گلنار سماق هر واحد دو درم كافور نيم درم همه را باريك ساييده به آب خرفه                       

 هر قرص به قدر درم تا مثقال بسازند و به آب انار ميخوش يا به آب سيب يا شربت حصرم يا رب                       يا آب كاهو سرشته   

ريباس و مانند آن بخورند و اگر اين كفايت نكند دوغ گاو به قرص طباشير حسك يا به بعض اقراصي كه بـراي ايـن                         

د گرده به صندل سفيد و كـافور و         مرض موصوف است بدهند و ايضا دوغ كه آب او دور كرده باشند بايد داد و تضمي                

گل سرخ و گالب كنند و اين ضماد نفع كند صندلين گل سرخ هر واحد چهار درم اسپغول سه درم گل ارمني گلنار                       

هر واحد دو درم باريك ساييده به آب خرفه يا آب كاهو و گالب سرشته بر گرده ضماد نمايند و يا اسپغول و آرد جو                         

ي لحية التيس رامك اقاقيا هر واحد درم حب االس جفت بلوط هر واحد سه درم عصارهو صندل سفيد هر واحد پنج      

ي حماض سرشته ضماد كنند و روغـن        دو درم باريك ساييده به آب طرخوشقوق يا آب كاهو يا آب خرفه يا آب بقله               

آب برگ خـشخاش هـر      گل بر گرده بمالند و اين حقنه به عمل آرند بگريند آب خرفه و آب حي العالم و آب كاهو و                      

چه از اين حاضر باشد يا آب شاخ گل سرخ هر واحد يك جزو ماء الشعير دو جزو از همـه چـار اوقيـه گرفتـه بـر آن                              

روغن گل و روغن نيلوفر هر يك اوقيه انداخته حقنه كنند كه نافع است و غذاي صـاحب ايـن علـت گوشـت بـره و                           

ها و ها در مخ آني آننيه يا زرشكيه باشد و دماغ حمالن و پايچهي معمول به طريق سماقيه يا حصرميه يا رمابزغاله

ي فربه بدهند و از بقـول كـاهو و خرفـه و طرخـشقوق و از فواكـه سـيب و                      ي نيم برشت و پنير تر و ماهي تازه        بيضه

 بـه تنـاول     شفتالو و امرود و بهي و انار و عناب تازه و بادام تر و خشك و سردحلسوان احضر؟و جاالب خورند و گاهي                     
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جماز و طلع نفع يابند و اگر زمانه تابستان يا ربيع باشد نشستن در آب سردراب بود و راحت و سكون و ماننـد آن از                          

اين تدبير است و از اشياي حاره و اشياي مدر بول مثل خيار و بادرنگ و خربـزه و تخـم اينهـا و ماننـد آن اجتنـاب                             

حب ذيابيطس را اگر قوت قوي بود و مانعي نباشد اول رگ باسليق زننـد               نويسند كه صا  جرجاني و ايالقي مي   . نمايند

پس تدابير مبرده و مرطبه بايد كرد و كشكاب غليظ سرد كرده و روغن گل چكانيده بايـد داد و اسـپغول و شـكر در             

بز سخت  ي تخم خرفه به آب انار ترش و آب كدو بريان كرده و رب حماض اترج و دوغ گاو يا                     آب خيار ترش و شيره    

سود دارد و اگر مرض در ابتدا بود و تن فربه و قوت بر جا باشد عرق آوردن صواب بود و اگر انار دانه و سماق و تمـر                             

ي قرص طباشير و اين قرص طباشير به وزن سـه درم بـه آب انـار و رب                   هندي در دهان دارند تشنگي بنشاند نسخه      

 هر يك دو درم طباشير ده درم باقي اجزا همان اسـت كـه               مورد سخت سودمند است صندل سفيد صمغ عربي اقاقيا        

ي قرص گلنار نيز در قول مذكور گذشت و پارچه به آب يخ سـرد كـرده بـر گـرده                     در قول ابوسهل گذشت در نسخه     

گاهي نهند و ضماد آرد عدس به گالب سرشته آزموده است حرارت گرده را ساكن كند و اگـر متحمـل باشـد اقاقيـا                         

دو درم به آب مورد تر سرشته ضماد كنند و اگر اقاقيا در آب حل كنند و آن آب را سرد كرده پارچه                    چهار درم كندر    

ي خرفه و بارتنـگ     اي كه از عصاره   بدان تر كنند و بر گرده بپوشند سود دارد و هر گاه گرم شود تبديل كنند و حقنه                 

ل باز آرد و اگر در اين حقنه دوغ ترش پـالوده            ي مرغ سازند حرارت گرده را تسكين دهد و به اعتدا          ي بيضه و سفيده 

ي كدو و ماهي تازه تبرشي پخته و قليه از ساق كـاهو و ثريـد قـرص نـان در دوغ               زياده كنند صواب بود و طعام قليه      

. ي قابـضه دهنـد    هـا فـراخ شـد نباشـد ادويـه         ترش و مصوص به آب غوره و مانند آن فرمايند و آن را كه دهـن رگ                

صاحب اقناع گفته عالج ذيابيطس قريب از عالج تب محرقه است و هر صباح ربوب فواكه قابـضه                  خجندي نوشته كه    

ها به اقراص كافور با طباشير يا اقاقيا دهند و لعابات به شربت انار يا آلو يـا خـشخاش                    مثل به و سيب و انار و آب اين        

د و غذا به ماء الشعير بريان يا ريباسيه يا          استعمال كنند و از حلو و مالح و حريف و حركت متصب و جماع حذر نماين               

ي بـز   ي غليظه مثل هريسه و لحم بقر و بره ترش كـرده و مـصل و رايـب و پايچـه                    سماقيه و مانند آن دهند و اغذيه      

ايشان را نافع است و نوشيدن نقوع سماق به شراب حلو مجرب و اين ضماد عجيب اسـت اقاقيـا كـافور صـندل بـنج       
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گاه ضماد كنند و يا اقاقيا در سركه و گالب حل كرده پارچه بدان تر نمايند و                 ب سرشته در تهي   مساوي كوفته به گال   

ي قرص ذيابيطس و اين قرص ذيابيطس مجرب محمد زكرياست طباشـير رب الـسوس               بر يخ سرد كرده نهند نسخه     

درم اقاقيـا صـمغ     هر يك ده درم تخم كاهو بيست درم تخم خرفه پانزده درم گل سرخ كشنيز خشك هر يـك پـنج                      

صندل گلنار گل ارمني هر يك دو درم كافور نيم درم كوفته بيخته قرص ساخته دو مثقال به آب انار ترش يا به دوغ                       

يابنـد  گاو بدهند سعيد گويد كه اين مرض خطرناك است و خاصةً اگر به كهول باشد كه ايشان كم از آن خالص مي                     

ر العالج بود كما قال بقراط و هر گاه اين علت از سوء مزاج حار يـابس              بهر آن كه امراض متطاوله حادث به كهول عس        

ي گـرده   ي مقويـه  ي مرطبـه   مزاج حار يابس به اشياي مبـرده        ي سوء شود بر طبيب واجب است كه مقابله      حادث مي 

 بـه شـربت     الشعير و شرب آب انار و كذا آب غوره به آب سرد و استعمال ماء القرع به سكنجبين و آب خرفه                      مثل ماء 

خشخاش و شرب لعابات به آب انار و آب آلو به جالب و اخذريوث قابضه كـه بـاال مذكورشـد نمايـد پـس اگـر بـدن             

ممتلي از خون باشد فصد مريض در ابتداي مرض يا برد مزاج نمايند و اگر مرض عظيم باشد قرص كافور به آب انـار                        

ي مبلول به صندل و گالب و آب حي العالم و آب كاهو و              ارچهيا قرص طباشير به ماءالقرع دهند و تبريد كمرگاه به پ          

ي تخم خرفه و آب بارتنگ و روغن نيلوفر مع شير گـاو گـرم و              گل ارمني و گلنار و گل سرخ و اقاقيا كنند و به شيره            

و ي جـدي    ي حقنه به عمل آرند و غذا عسر االستحاله بطي الهضم در معده مثل لحم گوساله و پايچـه                  سفيدي بيضه 

جـا نـافع بـود و    ي آنچه در عالج سلس البول حار گفته شود در ايـن        ي پخته ابن علي گويد كه همه      حمالن به سركه  

ي جو با قرص طباشير كافوري بدهند و آب سماق به اقراص صندل در اين اب عجيب است و كذا گل سـرخ و                        حريره

ي غيـر مـدره مثـل       ي مرغ خام هر روز و ادويه      كرد به نوشيدن يك بيضه    كشنيز خشك به گالب و استاد من امر مي        

كاهو و خشخاش و كشنيز به آب گل ارمني و عدس بريان استعمال كنند و آب سرد به رايب ترش بنوشد و به خرفه                        

ي كدو هر چه حاضر باشد مبرد به سويق و به آب شاخ نرم انگور و روغن سفرجل و عنب الثعلب و لحم خيار و جراده

نويسد كه فـصد باسـليق      انطاكي در تذكره مي   . مورد و اقاقياي مفرد و مركب بر كمرگاه ضماد كنند         و رامك و مازو و      

ي تخم خرفـه و كـاهو و مغـز خيـار و     حسب احتمال قوت نمايند بعد از آن تبريد به قرص بنفشه و شربت او و شيره              
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جا از مجربـات اسـت و بـر         توم در اين  الشعير به سكنجبين ساده و طباشير و گل مخ          الجبن و ماء    كدو بدهند بعده ماء   

گويد كه ذيابيطس يا به سبب سوء       نحر و صدر به سركه و آب كشنيز و گالب و روغن بنفشه طال كنند و در نزهة مي                  

محـشي  . مزاج باشد و يا به سبب هزال گرده و عالجش همان است كه در عالج سوء مزاج گرده و هـزال آن گذشـت                       

تدا اگر قوت قوي و خون غالب باشد فصد كنند براي انصراف مواد بـه طـرف ديگـر و                    نويسد كه در اب   شرح اسباب مي  

باشد هنگـام انـصراف او بـه سـوي گـرده از جگـر               بهر اشتياق گرده به سوي غذا تا اجزاي دموي را كه در مائيت مي             

نمايـد و    مـي  امساك نمايد و سرهندي نوشته كه استاد من به دواي مفرد بر اين مـرض ظفـر يافتـه و استيـصال آن                      

مجرب است و آن اين است كه حب البطوما؟ در آب تر نمايند و بمالند و بيفشرند و شـكر طبـرزد در ايـن آب حـل                            

كرده در ديگ پاكيزه به آتش ماليم بپزند و هر صبح وقت نهار بياشامند و به قدر سه ساعت بر آن صبر نمايند و هـر                      

 نافع است ليكن استعمال تعريق مشكل است بهـر آن كـه ايـشان               كه را اين دوا نوشانيدم صحت يافت و تعريق قوي         

محتاج به هواي بارد و سكون هستند و اين مانع از عرق است و بايد كه در استفراغ افراط نكنند تا در تجفيـف بـدن                          

نيفزايد و غسل كردن به آب گرم معتدل الحرارات مفيد بود و اين سفوف نافع است صندل سفيد يـك درم نـشاسته                       

يرا تخم كاهو تخم خرفه هر يك سه درم صمغ عربي گل ارمني گلنار سماق منقي بلوط گل سرخ هـر يـك پـنج                         كت

درم كوفته بيخته به قدر سه درم همراه بعضي اشيا كه جامع قبض و حموضت باشـد مثـل آب انـار تـرش و شـربت                           

  . صندل و حماض دهند

  

  عالج ذيابيطس بارد 

 البول حار و فالسقه و زرغولي و جز آن كه در بحث سـلس البـول مفـصل                   مثروديطوس و معاجين حاره مثل ماسك     

ي لين بـه    ي بدن به قي از طبيخ ترب و سكنجبين عسلي و اگر قي كفايت نكند حقنه               مذكور گردد بدهند بعد تنقيه    

و هاي مقوي و گرم مثل روغن قسط و محلـب           كار برند و حتي المقدور مسهل ندهند كه مضر است و بر پشت روغن             
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ي خشك از لحم طيور     سعد با جندبيدستر و عاقر قرحا بمالند و تعريق شديد النفع است وغذا گوشت گنجشك وقليه               

ي بلغمي مدرك گردد اول براي تقليل ماده به مقئيات بلغم قي كنند بعده جهت حصول                دهند و اگر آثار كثرت ماده     

كاسني بيخ اذخر بيخ مهك بيخ كرفس هر يـك هفـت            االصول دهند پوست بيخ باديان پوست بيخ          نضج مواد اين ماء   

ماشه اسارون سنبل الطيب قنطوريون دقيق هر يك چار ماشه مكوه نه ماشه مويز منقي دو توله گلقند عسلي چهـار                     

توله و غذا شورباي مرغ به نان دهند و نخوداب نوشانند و روز چهار شكاعي بادآورد زرنـب هـر يـك سـه ماشـه فـوه                            

 و روغن بيد انجير مركب يك توله اضافه نموده تا هشت روز نوشانند و روز نهم جهت تنقيـه وقـت                      الصابغين نه ماشه  

ي مسهله مثل برگ سـنا تولـه ريونـد          شب حب ايارج علويخاني نه ماشه بخورانند و صبح در ماء االصول بعضي ادويه             

وله روغن بادام شش ماشه اضـافه       خطايي سه ماشه مغز خيار شنبر شش توله ترنجبين پنج توله شربت دينار چهار ت              

نموده دهند و عوض آب بر عرق بادرنجبويه و گاو زبان اكتفا ورزند و وقت دوپهـر نخـوداب نوشـانند و شـام غـذا بـه                            

دستور دهند و صبح اين تبريد دهند جدوار خطايي دو ماشه سوده به دواء المسك تلخ نه ماشـه آميختـه ورق طـال                        

يش اين مطبوخ دهند انيسون زرنب هر يك سه ماشه شكاعي بادآورد صـغر فارسـي                يك عدد پيچيده بليسانند و باال     

برگ گاو زبان هر يك هفت ماشه در عرق بادرنجبويه و مكوه هر يك نيم پا و بجوشانند كه به نيمه آيد ماليده صـاف          

بخورنـد و وقـت     نموده شربت افسنتين و بزوري حار هر يك دو توله تودرين هفت ماشه تخم بادرنجبويه سـه ماشـه                    

دوپهر غذا به دستور دهند و همين نمط سه چهار مسهل داده جهت تعديل و تقويـت و رفـع مـرض ايـن يـاقوتي و                           

ياقوتي كه ذيابيطس بارد و سلس البول و تقطير البول و سيالن منـي              . ماءاللحم و ماسك البول و ضماد به عمل آرند        

ي خطايي بسد سـوخته كهربـا       م مرواريد ناسفته يك توله زهرمهره     را مفيد است و مقوي گرده و مثانه و نافع بول الد           

ي هيل شاذنج عدسي مغسول دارچيني حب كاكنج        هر يك نه ماشه حب االس خفت بلوط دم االخوين شهدانج دانه           

الثعلب سعد كوفي صندلين تودريين تخم خشخاش سفيد بريان ابريشم مقـرض هـر يـك دو درم در شـربت                       خصيتة

سفيد سه چند قوام ساخته مشك عنبر اشهب هر يك يك نيم ماشه آميزند شربتي از هفت ماشه تا حب اآلس و قند 

نه ماشه ماء اللحم گوشت حلوان چار آثار مرغ جوان سه عدد گوشت آهو يك آثار زرنب بسفايج درونج عقربـي هيـل                       
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ابرشم خـام بيـست و پـنج تولـه          بواعشبه دارچيني شقاقل تودريين بهمنين هر يك سه توله جوزبوا چهار و نيم توله               

بادرنجبويه نه توله گاو زبان نيم آثار مويز منقي يك آثار عنبر اشهب مشك هر يك سه ماشه شربتي نه توله ماسـك                       

ي لحية التيس هر يك يك توله تخم مورد سه توله كوكنار برگ قنب برگ سرو جوز                 البول گلنار عذبه كزمازج عصاره    

يتي هر يك نه توله مكوه برگ گزگل گز هر يك هفت توله حلبه پنج توله بابونـه چهـار                    السرو بزرالبنج پوست انار وال    

توله حب كاكنج دو توله ضماد جندبيدستر قصب الزريره سعد كوفي مصطكي شونيز قسط تلخ افسنتين هر يك يك                   

 بريـان جـدوار     ي هيـل  درم و هر گاه كه درد زانو و پشت و تيرگي چشم پديد آمد اين دوا دهنـد جفـت بلـوط دانـه                       

خطايي هر يك يك ماشه جندبيدستر مشك هر يك سه حبه در جوارش جالينوس نه ماشـه و دواءالمـسك معتـدل                      

ي سفيد سنبل الطيب سـعد كـوفي خولنجـان          علويخان سه ماشه ورق طال يك عدد آميخته بليسانند و بااليش زيره           

 هـر يـك سـه ماشـه در عـرق دارچينـي و               صغر فارسي هر يك چار ماشه االيچي كالن چهـار عـدد زرنـب انيـسون               

بادرنجبويه و اسطوخودوس هر يك نه توله جوش كنند كه به نيمه آيد ماليده صاف نموده شربت ابريـشم چـار تولـه          

فرمايد كه ذيابيطس حـادث از بـوردت        اقوال مجربين شيخ مي   . تخم فرنجمشك نه ماشه بدهند كه بسيار مفيد است        

انـد و گفتـه كـه واجـب     ي اين نشده و بعض قدما تدبير آن كرده    ما را اتفاق مشاهده   مع ذلك از تشنگي خالي نبود و        

هاي لينه مكرر نمايند بعده اسهال به حب صبر كننـد           است تلطف بهر تسكين عطش آن بعد از آن اسهال او به حقنه            

ر نمايند پس از آن بـر       ي تدبي و يازده حب آن كه هر حب مثل نخود باشد بدهند بعد از آن سه روز راحت داده اعاده                  

 دسـت    طعام قي به ترب و مانند آن كنند بعده تسخين بدن او به وضع محاجم بر آن و كمادات و بخورات و خصوصاً                      

ي محمره بر آن افتد پس چند روز راحت داده رياضت بـه سـواري               و پاي او نمايند و گاهي احتياج به استعمال ادويه         

ايالقـي و   . ف آن فرمايند و امر به حمام گرم كنند و شراب ريحـاني بنوشـانند              معتدل و دلك معتدل و خاصةً در اطرا       

نويسند كه آنچه از سردي بود اگر ماده باشد اول قي فرمايند پس معاجين گرم و ماسك البـول دهنـد و                      جرجاني مي 

فالفلي سـودمند   علي بن زين گويد هر كه خواهد كه بول او باز ايستد سه جوز بريان كرده به عسل بخورد و معجون                      

هـاي  است و شربت انجير مسخن و منقاي گرده است و اگر با جوز بريان بخورند بر امساك بول اعانت كنـد و روغـن                       
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ي اي كه قوت باه زياده كنـد بـر قـوت ماسـكه            گرم بر كمرگاه و زهار بمالند و نشستن در آب گوگرد نافع بود و ادويه              

كي به شكر و شربت راسن و خولنجان به شكر و بلوط و شـاهبلوط و                خضر گويد كه خوردن مصط    . بول نيز ياري دهد   

ي ماكيان و ساير آنچه در سلس البول بارد بيايد نافع بود و بگيرند سعد و كندر مساوي و كوفته بيختـه بـه                        سنگدانه

  .مويز سرشته تناول نمايند كه مجرب است و تناول باقالي بريان و كذا گوشت روباه بريان نافع است

نويسند كه چون مسهل موجب مرور مواد به سوي گرده و به سـوي مجـاور آن كـه امعاسـت                     يم شريف خان مي    حك

اند و حقنه نيز از اندك اضرار مذكور خالي نيست و نوشيدن سه بيـضه بـه                 جا قي را اختيار كرده    باشد لهذا در اين   مي

است چنانچـه جـالينوس گفتـه تعلـيم چـون           نحوي كه در قول بوعلي مذكور شد در ذيابيطس بارد نيز شديد النفع              

ميرند و اين را به فارسي بول       افتند و مي  ها در آن مي   نمايند و مورچه  ها هجوم مي  ذيابيطس مزمن شود بر بول مگس     

ي مجربه اين است كه گلو خشك كرده ي هنديهي پرمه نامند در اين وقت از ادويهشيرين گويند و در هندي شهديه

ر تري آميخته نهار دو كف دست هر روز بخورند و سفوفي كه جهـت تقويـت گـرده و مثانـه بـراي                        نرم ساييده با شك   

حكيم شريف خان تأليف شده بود و در بحث ضعف كليه مسطور شد اگر به قدر يك توله به آب نقـوع گلـو سـبز يـا                            

ت انـار شـيرين دو تولـه         قرص طباشير يا قرص ذيابيطس چار ماشـه بـه شـرب             ي آن بدهند نيز نافع بود و ايضاً       شيره

ي چهال فالسه يك توله شربت صندل دو توله عرق صندل پـنج تولـه               ي تخم خرفه شش ماشه شيره     سرشته با شيره  

دهند و اگر موسم سرما   بدهند و به جاي آب دوغ بز دهند و گاهي با اقراص مذكوره لعاب بهدانه سه ماشه و غيره مي                   

ي پخته نـرم شـيرين      طباشير مرواريد سوده هر واحد يك ماشه همراه كيله        باشد دوغ موقوف دارند و گاهي زهرمهره        

و گاهي جامن نيز پس اگر بول سه چهار بار زياده آيد و گاه گـاهي                . شوددو سه عدد ممزوج ساخته سه پهر داده مي        

 بدهنـد  ي كينول گنه؟ و گاهي اقراص معمولي همراه عرق شير خر    مگس بر آن نشيند عرق كنول گنه و گاهي شيره         

الثعلب بهمن سرخ     و اگر بول مثل روغن سياه كمرنگ رقيق باشد و مگس بر آن نشيند سفوف شقاقل مصري خصيتة                 

ي هيل مغز تخم خيارين هر يك دو ماشه مغز تخم هندوانه شش             بهمن سفيد حب السمته چلغوزه كنجد مقشر دانه       

يد بود و اگر در ابتـدا سـلس البـول مـع بواسـير و                ماشه كوفته بيخته نبات دو چند آميخته نه ماشه تناول كردن مف           
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قبض دايمي و درد كمر و نزله و كثرت رياح و بلغم باشد و در آخر منتقل به ذيابيطس شود و مگس بر بول نشيند و                          

ي بهمـن سـفيد     ي تال مكهانه شيره   ي ذيابيطس معمولي يعني شيره    حرارت و يبوست بر مزاج مستولي گردد نسخه       

ي ي بستان افروز چار ماشـه خميـره       ي تخم خربزه شش ماشه شيره     اش هر يك چهار ماشه شيره     ي تخم خشخ  شيره

ي بادام بعده لعاب گل خطمي سـفيد سـه          صندل يك توله تودري سفيد چار ماشه پاشيده دهند و به جاي آب شيره             

ي مغز هندوانه هر     شيره ي كاكنج هر يك چهار ماشه لعاب اسپغول       ي تال مكهانه شيره   ي مغز بادام شيره   ماشه شيره 

ي مغـز حبـة الخـضرا       ي صندل يك توله بدهند و اگر از اين دوا درد كمر زياده شـود شـيره                واحد شش ماشه خميره   

ي مغز چلغوره هر يك چهار ماشه عوض لعاب اسـپغول كننـد و بـرگ سـداب سـعد كـوفي تخـم كـاهو تخـم                            شيره

ه جهت درد كمر و بواسير و سلس البـول و ذيـابيطس از              فنجنكشت هر يك ماشه سوده همراه آن دهند اين نسخه ب          

ي قرطم هر يك شش ماشه شربت انار شيرين دو توله دهنـد بـاز               بلغم شور مركب است آخر روز لعاب اسپغول شيره        

ي مغـز تخـم هندوانـه       به رعايت بواسير خبث الحدير مدبر سوده سه ماشه به اطريفل كشنيزي سرشته همراه شـيره               

ي فندق هر يك چهار ماشـه نبـات         ي حب المحلب شيره   هي خشخاش شير  هر يك شش ماشه شيره    ي خيارين   شيره

يك توله تودري سفيد پاشيده دهند بعد از آن اگر خشكي دهان و عطش مفرط شود و هواي سرد خوش آيد و تهوع                       

بي يك عدد سرشـته     ي مر پيدا شود و درد كمر به مغز كت بواسير به دستور باشد مصطكي يك ماشه سوده به هليله                 

ي حب المحلب و غيره دهند و اگر حرارت مستولي گردد دوغ دهند و كافور قيصوري نيم ماشه طباشير مغز                    با شيره 

ي ي خرفـه شـيره    ي خشخاش شيره  ي صندل توله سرشته همراه شيره     تخم كدو هر واحد يك ماشه سوده به خميره        

بايد كرد و گوينـد كـه   ده دهند بالجمله در آخر عالج دق ميتال مكهانه هر يك چهار ماشه اسپغول شش ماشه پاشي 

مرمكي صمغ عربي در آب حل كرده چند قطره در احليل چكانيدن در حبس بول شيرين مجرب است و به قول اهل 

هند پوست درخت لرزان يا املتاس را يا مجبطه؟ يا صندل را در آب جوشانيده صاف نموده نوشانيدن براي بـول كـه                     

االي آن نشينند زايل كند و همچنين پوست بـيخ ارنـي يـا پوسـت نيـب در آب جـوش داده صـاف كـرده                           ها ب مگس

تر گردد و سفوف خشت كهنه نيز در اين باب خورانيدن و اگر سالجيت را با يكي از اين مطبوخ يار كنند در نفع قوي
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  .از مجربات است

  

  حصات و رمل كليه

حب كامل نقل كرده كه سبب فاعلي سنگ حرارت غريبي ناري خارج از يعني سنگريزه و ريگ گرده سمرقندي از صا

اعتدال است و سبب مادي آن خلط غليظ لزج از بلغم يا ريم خون غليظ پس حرارت نشف رطوبت او كنـد و شـديد                         

ي حرارت به طول مدت خشك شود و متحجر گردد السيما چـون بـدين سـبب ضـيق مجـري                     الغظ بماند و از غلبه    

 مثانه در خلقت يا سبب سده از خلط چسبنده يا از ورم محدث سده در نفس مجاري يا در مجـاور آن                       مابين گرده و  

مثل امعا مضاف گردد پس بول رقيق و لطيف اندك اندك بپااليد و شي غليظ با وي بيرون نيايد سبب تنگي مجـري       

هم رسد و اندك اندك از آن منعقـد         و ريگ آن گاه پيدا شود كه ماده قليل الغظ و لزوجت باشد و در فضاي گرده به                   

گردد و قوت دافعه به تدريج آن را دفع كند پس در بول راسب شود و اما سنگ وقتي تولد كنـد كـه مـاده بـسيار و                             

شديد الغظ و لزوجت باشد و در فضاي گرده بچسبد و بيرون نيايد و در آنجا به قوت حرارت منعقد شود و بـه سـوي                          

د و روز به روز منعقد شود تا آن كه سنگ گردد و اين مثل آن باشد كه گل از طـبخ                      آن ماده اندك اندك مضاف گرد     

هـا سـنگريزه منعقـد گـردد و         خزف گردد و در ديگ حمام و ظروفي كـه در آن آب دايـم گـرم كننـد در اسـفل آن                      

 جامد  ي گرده حادث شود به نحوي كه ريم آن خارج نشود و           جالينوس گفته كه گاهي سنگ در گرده به سبب قرحه         

اند و اين بهـر آن اسـت كـه تولـد از             فرمايد كه گرده و مثانه در سبب تولد سنگ مشترك         و متحجر گردد و شيخ مي     

ي غليظه از بلغم است يا ريم يا از خون كـه            ي آن رطوبت لزجه   شود و اما ماده   ي منفعله و از قوت فاعله تمام مي       ماده

ت فاعله حرارت خارج از اعتدال است و براي ماده دو سبب است يكي              در ورم دملي جمع شود و اين نادر بود و اما قو           

اي غليظـه اسـت از شـيرها و خـصوصاً سـطبر و پنيرهـا و                 ي آن ماده اغذيه   ي آن ماده دوم حابس ماده اما ماده       ماده

هاي اجامي بزرگ جثه و گوشت شتر و مـاده گـاو و بـز نـر و                  هاي غليظ مثل لحوم طيور آب     خصوصاً رطب و گوشت   
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هـاي لـزج و     ي وحشي و ماهي غليظ و همه گوشت بريا ن و بنرج به شير و هريسه و كله پايچه و فالوده                    لحوم غليظه 

نان لزج وخام و فطير و رشته و الكشيه بهطه دميده و آرد سفيد و لزجه و حلواي لزج و فواكه خام  و عسر الهـضم و                            

هاي تيره و خصوصاً غيـر      ثل لحم ترنج و لحم امرود و آب       آنچه مؤلد خلط لزج باشد مثل سيب خام و شفتالو خام و م            

هاي سياه غليظ و خصوصاً اگر هضم ضعيف باشد به سبب ضعف قـوت هاضـمه يـا بـه سـبب                      مألوفه مختلف و شراب   

ي ريم از قروح در آن يا در غيـر آن باشـد و امـا    كثرت متناول يا به سبب سوء ترتيب و رياضت بر امتال و گاهي ماده           

ي ه ضعف دافعه گرده بود به سبب سوء مزاج يا ورم حار يا قروح گرده كه در آن فضول و رسوبات از همـه                       حابس ماد 

آنچه به سوي آن از مائيت برسد جمع شود و يا شدت حرارت كه فضول را ريگ گرداند و آن را متحجر سازد قبل از                         

 كند واين حرارت يا الزم بود يا عارض بـه           آن كه مندفع گردد و به سوي آن قبل هضم تام در اعالي بدن آن را جذب                

ي حاره و اين بسيار     سبب تعب يا تناول مسخن و يا به سبب سده از فضول مجتمعه بود يا بر او مقبض يا اوارم ساده                    

باشد يا بارد و صلب يا مشاركت اعضاي قريب مثل روده و غير آن چون گرده را بيفشرد در آن سده پيدا كند و ايـن                          

 مثانه سنگ تولد كند و حصات گرده مردمان فربه را اكثر به هم رسد و مردمـان الغـر را سـنگ مثانـه                         همه اشيا در  

انـد  بيشتر افتد و مشايخ را سنگ گرده بيشتر از سنگ مثانه به هم رسد و امـر صـبيان وكـساني كـه متـصل ايـشان                          

 تولد سنگ در صبيان بـه سـبب كثـرت    بالعكس باشد و اكثر اين علت كودكان را ميان طفلي تا اول بلوغ افتد و اكثر      

ها بود و در مشايخ به سبب ضعف هضم ايشان غذا و حركت بر امتال و نوشيدن شير و به سبب ضيق مجاري مثانه آن       

و لهذا بقراط حكم كرده كه آن در مشايخ زايل نشود و هر بول كه در آن خلط بسيار بود در آن تولد حـصات بيـشتر                           

شود از مائيتي كـه در آن       تر باشد و نمك پيدا مي     ند از آن نمك پيدا شود و نمك او زياده         گردد و چون آن بول را بنه      

ارضيت بسيار بود و آن را حرارت محترق ساخته باشد و در بول صبيان كه نمك بيـشتر از بـول مـشايخ بـود نـه بـه        

ر است و اجزاي ارضي كـه       سببي است كه اجزاي ارضي اندر آن بسيار است بلكه بهر آن است كه حرارت در آن بيشت                 

اندر آن است جمله بدان حرارت سوخته و لهذا بول كودكان تيره بود به سبب كثرت تخليط طعام آنهـا و بـه سـبب                         

تخلخل ابدان ايشان پس اكثر مائيت از آن به تحلل خفي تحليل گردد و اولي صبياني كه ايشان را سنگ پيـدا شـود                        



979 

 

ي آنها گرم باشد و يبس طبع ايشان در اكثر به سبب انجذاب بـه                معده كساني است كه در اكثر طبع ايشان خشك و        

سوي جگر پس به اعضاي بول آنها بود و چون در آنجا حرارت بود سبب فاعل حاضر باشد و بالجمله يـبس طبيعـت                        

 تر كند و كدورتي كه در بول باشد ببندد و سنگ شود و اكثر كسي كه رسـوب رملـي در بـول او كثـرت                بول را غليظ  

 بسيار هم نبود چه اگر ماده بسيار بـودي در            نمايد در آن حصات مجتمع نشود بهر آن كه ماده محتبس نشود و ايضاً             

ابتداي انعقاد از آن سنگ بزرگ صلب متولد شدي مگر آن كه سنگ بزرگ باشـد و نـرم قابـل شكـستگي بـود و إال                           

لوم شد كه ماده چنان نيـست نـه بـه سـببي در              رسوب رملي در بول بسيار جدا نشدي و هر گاه صورت اين باشد مع             

نفس خود و نه به سبب شدت حرارت كه تحجر غير قابل تقتت يابد و داللت بر قوت دافعه كند و اين حكـم اكثـري                          

غير ضروري است و بعضي صاحبان حصات را  نوايب تولد سنگ بود و چون بول او در آنجا مجتمع گردد و قريب بود                        

ها در اين مختلف بود ميان يك ماه تا يك سـال  ود ايشان را مثل قولنج به هم رسد و مدت كه سنگ در بول خارج ش     

جرجاني گويد كه كثرت مني و بازداشتن شـهوت جمـاع           . و بدان كه حصات كليه و مثانه از چيزي است كه ورم آرد            

 و انـاس آن و سـنگ        خاصةً اگر شهوت صادق باشد و مني حركت كرده و انزال ناشده از آن مني متحرك درد خصيه                 

تولد كند و فساد شيردايه از جمله اسباب اين علت بود از دو وجه يكي آن كه اگر شير صفراوي بود احـشاي كـودك                         

تر كند و غلظت بول آن را زودتر سنگ كند دوم آن كه اگر شير بلغمي بود بـول كـودك را غلـيظ تـر كنـد و                             را گرم 

گ منعقد گردد چون ماده بسيار بود و ملتهم شود و إال ريگ انعقاد يابد               حرارت مثانه آن را بندد انطاكي گويد كه سن        

و احدي به انعقاد آن از سردي و خلط سوداوي تصريح نكرده و نزد من از اين مانع نيست بنابر وقوع تحجر به برودت                        

 پيـران بـه     و سنگ مرض موروثي بود و گاهي ذي ادوار مخصوص باشد و اكثر سنگ گرده در مردان فربـه و زنـان و                      

سبب غلظ مواد و بر او؟ مزاج و ضيق مجاري در هر سه تولد كند و سنگ مثانه بالعكس بود و لهذا بقراط گفتـه كـه                           

تر شود و اگر واقع شود اميد زوال او نباشد و تولـد سـنگ در انـسان بـر حـد                      تولد سنگ مثانه در خصيان و زنان كم       

ه سبب اوقات استفراغ و تنقيه و ادمان مغلظات مثل پنيـر و قديـد و                توليد مجر بقر و فادزهر در حيوانات او است و ب          

بعضي گويند كـه در موضـع       . ي پخته و نان خشك و فواكه فوق مأكل و شرب آب گزر و راحت است               بادنجان و بيضه  
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ي قابليت مزاجي و تدبيرات خارجي بخار دخاني عاقد همچون بخاري كه در معـدن احجـار آن                  تولد سنگ به واسطه   

كند پديد آيد و توليد سنگ كند و بدين جهت بعضي مردم را واقع شود و اين ماده از دمويتي خـالي نباشـد               ل مي فع

هاي اليي و اشباه آن به اين ماده مخلوط باشد و بـر             كذا في المفتاح و بسا باشد كه اجزاي ترابي به سبب خوردن آب            

ي خاكناك و حجريات و انفحه ابن جزله گويد كـه           لزجهي  چنين بسيار خوردن چيرهاي غليظه    آن اعانت نمايد و هم    

اكثر سنگ گرده در مزاج حار و سن شيخوخت و در فصل خريف و بلدان غريبه تولد كند و گويند كه در پـانزده جـا                          

شود يعني گرده و مثانه و حالبين و اعور و قوبون و زهره و كبـد و طحـال و ريـه و مفاصـل و دمـاغ و                         سنگ پيدا مي  

ي انگشتان او سنگ شده بـود طريـق         ان و خنازير و سلعه و محمد زكريا گفته كه غالمي را ديدم كه همه              حنك و زب  

تشخيص سنگ گرده و ريگ آن اگر مريض شكايت عسر بول و خروج آن انـدك انـدك و سـوزش بـول و گرانـي در                           

 و درد انـدر آن گويـا كـه          كمرگاه به نحوي كه گويا چيزي از آن آويخته است و خاصةً هنگام خـواب بـر روي نمايـد                   

ي عليل  دوز در آن بخلد و خصوصاً در وقت امتالي امعا از ثفل و ايضا گاهي عروض الم در خصيته محاذي گرده                    دوال

و گاهي ظهور الم مع حذر در پاي همان طرف بيان كند بفرمايند كه بول تمام شب را در ظرفي صاف جمـع كنـد و                          

رد و صبح بول را به آهستگي از آن ظرف بريزد اگر زير آن بول ريگ سرخ و زرد                   آن ظرف را از گرد و غبار پوشيده دا        

ظاهر گردد بر تولد سنگ يا ريگ در گرده حكم بايد كرد پس فرق در سنگ و ريگ از شـدت وخفـت اعـراض تـوان                           

د و ايضا درد كرد و ايضا صفايي و رقت بول بعد از كدورت و غلظ و اقشعرار در وقت نوبت نيز بر تولد سنگ داللت كن              

ها باشد كه در آن اشتداد و هيجان نمايد و صاحب او را درد مثل قولنج عارض شود و فـرق ميـان درد                        سنگ را نوبت  

گرده و قولنج در بحث قولنج گذشت و مجوسي گويد كه طبيب را بايد كه در اين مرض نظر جيد نمايد چـه گـاهي                         

ر گرده است چنانچه جالينوس گفتـه كـه مـرا وقتـي درد در               مرض در امعا متصل خاصره بود و معلوم شود كه آن د           

شود والسـيما در جـايي      دوز مي شكم قريب خاصره عارض شد تا آن كه گمان كردم كه در آن موضع سوراخ به دوال                

آيد پسي حقنه به زيت استعمال كردم و از آن كيموس شـبيه بـه آبگينـه                 كه اندر آن بول از گرده به سوي مثانه مي         

كردم كه مرا سنگ در مجري ميان گرده و مثانـه           مراه روغن خارج گرديد و درد ساكن شد و من گمان مي           گداخته ه 
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اي از امعا غالظ بود و ابن سينا گويد كه چون بول در ابتدا غليظ بود بعده به سوي رقت شـروع                      است و درد اندر روده    

كنـد بـا   ماند و سـنگ تولـد مـي   ر گرده باز مي كند از احتباس كدورت در گرده بول رقيق شود پس بدانند كه مواد د             

تر بر صحت قوت و وسعت مجاري بود و         وجود َآن كه گاهي در ابتداي امر بول رقيق كند و غليظ بود آن در ابتدا دال                

تـر در  گاهي با آن رسوب بسيار بود مشابه به رسوبي كه در امراض جگر عليل باشد و هر قدر كه بول شديدتر و دايـم    

تر است و گويند كه شخصي صبح و خصوصاً شـيخ چـون             تر و رسوب بود داللت كند بر آن كه سنگ صلب          صفا و كم  

ي او بود و عالمات حركت حصات آن است كـه درد            بول سياه كند با درد يا به غير درد منذر به تولد حصات در مثانه              

ر گـاه آن درد سـاكن شـود بداننـد كـه             از كمرگاه به سوي كنج ران فرود آيد و در اين هنگام سنگ در برنج آيد و ه                 

تر تر و مايلتر و كوچكاست كه سنگ گرده اندك نرمسنگ در مثانه حاصل شده و فرق در حصات كليه و مثانه اين            

تر به تيرگي و خاكستري يا سفيدي باشد عالج حجـر اليهـود             تر و مايل  تر و بزرگ  به سرخي بود و سنگ مثانه سخت      

ي تخم خيـارين    هر واحد يك ماشه صمغ اكويا صمغ عربي سوده نيم ماشه همراه شيره            سوده سنگ سر ماهي سوده      

ي خارخسك در عرق عنب الثعلب و گالب برآورده با شربت آلوبالو يا شربت بزوري خورند و ي تخم خربزه شيرهشيره

ر واحد يك ماشه بـه      سفوف حجر اليهود و معجون آن به كار برند و يا سنگ سر ماهي و حجر اليهود و صمغ عربي ه                    

ي ي مغز خسته  ي تخم خيارين هر واحد يك توله شيره       ي تخم خربزه شيره   گالب سوده اول بليسند و عقب آن شيره       

ي ي دوقو هر يك شش ماشه در عرق عنب الثعلب نيم پا و گالب عرق خارشتر هر كدام چهار دام شـيره                     آلوبالو شيره 

ي ي تخم شلغم و شـيره     د دو توله داخل كرده بنوشند و اگر خواهند شيره         ي شربت آلوبالو يا شربت بزوري بار      كشيده

تخم گزر و شرا تخم ترب چهار چهار ماشه اضافه نمايند و يا حجر اليهود سنگ سر ماهي تخم ترب حب القلت از هر                 

ي تخـم   ي تخم خربزه يك تولـه شـيره       يك دو ماشه سوده در شربت كشوث دو توله سرشته بخورند بعد از آن شيره              

ي تخم كرفس هر يـك چهـار ماشـه عـرق باديـان ده تولـه                 ي خارخسك شيره  ي باديان شيره  خيارين دو توله شيره   

بنوشند و يا سنگ سر ماهي حجر اليهود و حب القلت تخم ترب هر يك دو ماشه كوفته بيخته به آب عنـب الثعلـب                         

ي ي آلوبالو هر واحد يك توله شـيره        مغز خسته  ي تخم گوكهرو شيره   سرشته جها ساخته اول بخورند باالي آن شيره       
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تخم خربزه دو توله در عرق خارخسك ده توله برآورده شربت كشوث دو تولـه حـل كـرده بنوشـند و اسـتعمال مـاء                          

كنـد و گـل پـالس و گـل معـصفر و تخـم خربـزه و تخـم خيـارين و                       الجبن نيز براي سنگ گرده و مثانه فايده مـي         

 نموده نطول نمايند و ثفل آن را بربندند و اگر از اين تدبير فايده نشود قي نماينـد                   خارخسك در آب جوشانيده صاف    

و تنقيه از فصد و مسهل كنند و اين مهسل در مرض سنگ گـرده و مثانـه معمـول اسـت گـاو زبـان عنـب الثعلـب                              

ه هر يـك    پرسياوشان گل سرخ خارخسك حب القلت بسفايج هر يك نه ماشه تخم خيارين تخم خربزه مغز خسكدان                

يك توله سناي مكي يك توله و سه ماشه جوش داده صاف نموده مغز فلوس ترنجبين هـر يـك شـش تولـه شـربت                          

كشوث چا رتوله حل كره بار ديگر صاف نموده روغن بادام شش ماشه انداخته بنوشند و يا عناب هفت دانه سپـستان         

وفر تخم كاسني نيم كوفته حب القلـت هـر يـك            بيست دانه گل بنفشه پرسياوشان هر يك نه ماشه گاو زبان گل نيل            

هفت ماشه آلوبالو دو توله خارخسك نيم كوفته نه ماشه سناي مكي چيده يك توله و سه ماشه گل سرخ يـك تولـه                        

شب در آب گرم تر كرده صبح جوش داده صاف نموده مغز فلوس چهار توله ترنجبين پنج توله حل كرده بـار ديگـر                        

ي گرده و مثانه سريع االثر است و خوردن رين چهار ماشه پاشيده بنوشند كه جهت تنقيهصاف نموده روغن بادام شي

ي غليظه مثل گوشت گاو ميش و فواكه خام مثـل           ترياق فاردق در تفتت سنگ گرده مجرب سويدي است و از اغذيه           

ط پرهيز كننـد و بعـد   زردآلو و امثال آن كه در آغاز اين بحث در قول شيخ مفصل مسطور شد و از تعب و جماع مفر             

ي حصات كه مذكور شد ادامـت نماينـد و بـا            ي مفتته ي نفس عضو به استعمال ادويه     ي بدن بهر تنقيه   حصول تنقيه 

ي مقـوي عـضو ماننـد سـليخه و          بايد كه صمغ آلو و مانند آن يار باشد و همچنين ادويه           ي حصات مي  ي مفتته ادويه

ي كه بالخاصيت مسكن درد باشند مانند تخم كـرفس و تخـم شـبت و يـا     اسنبل الطيب و اگر درد شديد باشد ادويه 

ادويه كه به سبب تخدير تسكين نمايند بايد داد و مدام آبزن بايد كرد ذكر بعض تراكيب معموله چون در اين علـت                       

مريض از حبس بول مضطر گردد و حجر اليهود خاكستر عقرب خاكستر آبگينه مكد ماشـه در شـربت كـشوث تولـه                       

ي باديان و قرطم و تخم خربزه و خارخسك مكد نه ماشه با گالب و عرق جوانسه و مكوه هر يك هفت                      يده شيره ليس

توله و شربت بزوري چار توله بنوشند ديگر حجر اليهود سنگ سر ماهي عقرب سوخته مـصطكي هـر يـك ماشـه در             
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خم خربزه و خيارين هر يك نه ماشه در         ي هليون و كاكنج هر يك چار ماشه و ت         شربت انناس دو توله ليسانيده شيره     

ي هيل و سماق مكـد ماشـه عـوض عتـرب و             عرقيات مذكور و شربت قنطوريون علويخاني سه توله بدهند ديگر دانه          

ي كاسني و زرشك و خيارين و خربزه هر يـك نـه ماشـه و                مصطكي داخل كرده در شربت ليمون دو توله داده شيره         

عرق كيوژه هفت توله و گالب پا و آثار و شربت انناس و شربت بزوري مكد دو توله                  هليون چار ماشه با عرقيات يعني       

ي كشوث و كرفس و بيخ كبر و هليون و خارخسك و غيره بدهنـد و از                 بنوشانند و ديگر مدرات و مفتنات مثل شيره       

سـياه و تخـم تـرب و        تخم شبت و باديان و تخم خربزه و قرطم و گوكهرو هر يك پنج توله و اكليل سه توله و نخود                      

ي تخم كرفس   ي باديان پنج ماشه شيره    گل بابونه هر يك نه توله آبزن سازند ديگر اگر از ريك درد گرده باشد شيره               

دو ماشه در عرق باديان و گالب هر دو دوازده توله برآورده گلقند دو توله داخل كرده دهند و روغن گل روغن بابونه                       

ي كـشنيز   ي تخم خيارين شـيره    ي خارخسك شيره  يگر در مزاج حرارت باشد شيره     گرم كرده بر موضع درد بمالند د      

خشك در عرق عنب الثعلب و كيوژه و گالب برآورده شربت بزوري داخل كرده دهند غذا آب گوشت و نان ديگر اگر                      

 در ي خارخـسك و خيـارين  تخـم كـرفس         گاه گاه درد شود و ريگ سرخ بيرون آيد حجر اليهود سوده همراه شـيره              

گالب و عرق عنب الثعلب برآورده شربت دينار اسپغول مسلم داخل كرده بخورند بعده سنگ سر ماهي اضافه كنند و                    

ايـضاً بـراي درد حـوالي گـرده و          . شربت بزوري به جاي شربت دينار نمايند و وقت سرخي بول كرفس موقوف كننـد              

ي باديان و تخم كشوث هر يك پنج ماشه شيرهي خروج ريگ حجر اليهود سنگ سر ماهي هر يك ماشه همراه شيره       

ي خيارين هر يك هفت ماشه در عرق مكـوه دوازده تولـه بـرآورده شـربت                 ي خارخسك شيره  كلتهي سه ماشه شيره   

ايضاً در سنگ گرده و درد بـه جـاي عـصعص اول             . بزوري حل كرده بخورند و نطول كه در وجع كليه گذشت نمايند           

ايند و قي از ترب مع برگ چهار عدد قطع كرده جوشانيده بكنند بعد از آن سـنگ سـر                    نطول بر گرده و مثانه هم نم      

ي تخم خيارين هر يك شش ماشه جواكهار        ي خارخسك شيره  ماهي حجر اليهود هر يك ماشه به گالب سوده شيره         

م بمالند بعد دو    يك ماشه حل كرده بنوشند و روغن بابونه يا روغن ترب يا روغن عقرب بر موضع كمرگاه و بر عانه ه                    

ي خارخسك نبات دهند و ديگر اگر با درد         سه روز كه آرام شود گلقند نسترن توله همراه عرق باديان چار توله شيره             
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ي خارخسك هر يك شش ماشه در عـرق خارشـتر           ي خيارين شيره  گرده باشد بعد فصد لعاب بهدانه سه ماشه شيره        

زوري بارد داخل كرده بدهند ديگر اگر در بـول بلغـم مثـل زردي               عرق خارخسك هر واحد پنج توله برآورده شربت ب        

ي مـدرات قويـه     ي حصات است پس در چنين صورت كثرت مواد و امـتال قبـل از تنقيـه                بيضه برآيد بدانند كه ماده    

گردد بايد كه بعـد     آيد و زياده موجب آفت مي     ممنوع است از ديگر جا ماده به عضو ملوف؟ كه گرده و مثانه است مي              

تنقيه در اين حال و اين مرض معجون مقوي معده و گرده در فصل بارد همراه شير شتر استعمال نمايند تا از ضعف                       

نمايـد ديگـر اگـر دردي سـفيد         ي معده بلغم بسيار متولد نگردد و ابرك كشته دو سرخ نيز منفعت بسيار مي              هاضمه

و ماشه سنگ سر ماهي يك ماشه سـوده همـراه           مثل آهك زير بول و به جاي بول كردن منجمد شود حجر اليهود د             

ي ي زيـره  ي تخم ترب شـيره    ي باديان چهار ماشه گلقند دو توله دهند باز شيره         ي خارخسك شش ماشه شيره    شيره

سفيد هر يك چهار ماشه افزايند ديگر اگر درد به جاي گرده باشد و بول اكثر اوقات غليظ گردد عالمت حصات بـود                       

ي باديان هر يك شش ماشه گلقند سكنجبين هر واحد توله داخل كرده دهند باز سنگ  يرهي خارخسك ش  اول شيره 

ي مرغ سوخته حب    سر ماهي حجر اليهود به گالب سوده تخم كرفس مغز تخم هليون هر يك دو ماشه پوست بيضه                 

 همـراه آب  ي سوخته هـر يـك دو ماشـه        القلت هر واحد چهار ماشه خاكستر خرگوش كه تمام سوخته باشند آبگينه           

تر شـود و درد شـديد باشـد و در           ي درد گرده روز به روز قريب      ترب مع برگ كوفته هفت توله بخورند ديگر اگر دوره         

ي سـفيد   ي زيـره  ي خيارين هر يك شش ماشه شـيره       ي خارخسك شيره  فصد آرام نشود بعد فصد شيره     هر دوره بي  

ربت دينـار و عـرق كيـوژه دهنـد و گـاهي طبـيخ پوسـت        چهار ماشه با نبات و گاهي با شربت بزوري و گاهي بـا شـ       

خيارشنبر چهار ماشه تخم خربزه شش ماشه مشك طرا مشمع حب القلت هر يك چـار ماشـه جوشـانيده جواكهـار                      

ي تخم  ي خارخسك شش ماشه شيره    چهار سرخ سوده پاشيده دهند باز معجون حجر اليهود بيخ ماشه خورده شيره            

ر عرق خارخسك عرق عنب الثعلب هر يك چهار توله برآورده شربت بزوري دو توله               كرفس چار ماشه در عرق خارشت     

-ي عنب الثعلب شيره   ي شيره داخل كرده بنوشند ديگر اگر درد كمر و كش ران و خصيته باشد حجر اليهود و سوده                

ديگر اگر درد ي خارخسك هر يك شش ماشه شربت بزوري دو توله گلقند توله شربت انار توله تودري پاشيده دهند       
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گرده و حصات باشد سنگ سر ماهي به گالب سوده بليسند بااليش تخم خيارين نيم كوفته تخم خربـزه خارخـسك                     

هر يك نه ماشه حب القلت دوقو هر يك شش ماشه شب در آب گرم تر نمايند و صـبح گلقنـد ماليـده صـاف كـرده           

ي آلوبالو صمغ آلوبالو هر يك دو       درم مغز خسته  بنوشند و اين سفوف حجر اليهود سنگ سر ماهي هر واحد يك نيم              

درم مغز تخم خيارين خارخسك هر يك پنج درم ريوند خطايي چهار دانگ دوقو تخم كرفس حب القلت تخم تـرب                     

كاكنج انيسون هر واحد يك نيم درم تخم خشخاش سفيد سه درم طباشير سه درم مغز تخم خربزه مغز تخـم كـدو                       

ك درم تخم خرفه سه درم كوفتـه بيختـه نبـات آميختـه هفـت ماشـه همـراه عـرق                      هر يك پنج درم تخم كاسني ي      

ي يونانيه كه مفتت حصات     ي مفرده خارخسك عرق كاسني عرق شاهتره گالب گلقند حسب مزاج بخورند ذكر ادويه           

كه ي جرجير الماء و شرب تخم آن و كذا شرب هرنوه         گرده است شرب حب القلت و كذا قسط هندي و كذا اكل بقله            

دواي شديد التأثير و عظيم النفع است و كذا اكل ثوم هفت روز متواتر بر ناشتا و كذا تعليق فوه الـصبغ و كـذ حجـر                           

ي ماكيان در غذا هر واحد در       البسر و كذا شرب سنبادج مثل غبار سوده و كذا شربت و تعليق بلور و كذا اختالط پيه                 

و يا حب الغار و يا غاريقون يك مثقال و يـا روغـن بـادام    شكستن سنگ گرده مجرب سويدي است و شرب برگ غار          

شيرين و يا حب الصنوبر كبار و يا آب ثيل و يا تخم آن و يا طبيخ ثيل و يا تخم شلجم در ترب پخته هـر روز چهـار                              

 يـا روغـن     درم يك روز در ميان و يا روغن بادام تلخ و ايرسا و يا طبيخ نخود سرخ و يا نقوع آن بر ناشتا و يا زراوند و                          

ي خرما كوفته و يا طبيخ هليون بر نهار و يا تخم آن سوده سه درم يا شـش درم عـسل                      قرطم و يا آب مطبوخ خسته     

سه روز متصل و يا آب نمام تنها و به شراب خوشبو و يا تخم نمام بري و يا شونيز به ماء العسل و يا بيخ شونيز و يـا                              

 حجر اليهود نر براي حصات نر و ماده براي حصات ماده و يا تخم انجـره                 لسان العصافير و يا خاكستر پرسياوشان و يا       

و يا سرگين موش به كندر و آدرژماني و يا لعق آن به عسل و يا شرب اقحوان بدون گل آن و يا اسقولوقندريون سـه                          

ا برگ كبـر و يـا       ي فطراساليون و يا بيخ آن و ي       درم حجر اليهود نيم درم و يا مغز حب المحلب نيم درم و يا حشيشه              

ي آن و يا پوست بيخ آن و يا آب كاسني بري و يا خاكستر صفراغون و يا بيخ عوسج و يا فقاح اذخـر دو درم و                     عصاره

ي آن و يا طبيخ آن و يا صمغ مشمش به خمر و يا لفظ يا حب صنوبر صغار يا سكبينج و يا آب كرفس الماء و يا بقله
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شق و يا درونج و يا قيصوم و يا عود صليب و يا كماذريوس مطبوخ بـه آب و انـدك                     سفيد و يا فراسيون و يا كهربا يا ا        

ي زيت سه روز متواتر و يا شيطرج و يا ايرسا دو درم و يا تخم گندنا و يا ثمر بطم و يا آب حي العالم كبير و يا عصاره 

 روز يك درم سكنجبين تا سه روز        ي كبار هر  افسنتين و يا كندش و يا خاكستر بيخ كرنب و يا صمغ پسته و يا قاقله               

ي شتر مـرغ و  ي صغار و يا حجر الحوت و يا پوست سنگدانهمتواتر و يا كف دريا گالبي رنگ و يا بيخ غافث و يا قاقله            

يا قسط هندي تلخ به سه وزن آن عسل و يا شرب روغن تخم خربزه و يا قطور آن در ذكـر و يـا خـوردن بـرگ اذن                              

ي هليون و يا مدام خوردن لحم سماني و يا لحم خرگوش به آب نخود سـرخ پختـه و يـا                      لهالقيس مع بيخ آن و يا بق      

ي حماض السواقي خام و مطبوخ يا تخم اود يا بيخ آن مطبوخ به شراب يك ساله و يا قطف و يا دوام اكل انجير                         بقله

 و تعليق سـنگي كـه از صـاحب          ي نيم برشت  ي كرفس و طبيخ آن و يا لحم افعي و يا گوشت كفتار و يا بيضه               يا بقله 

ي بقر هر واحد مفتت حصات كليه است و گويند كه اغتـذا بـه لحـم دراج افـضل                    حصات كليه ساقط شود و يا خرزه      

ي ايشان است و اگر آرد جو به ميفختج پخته بر عضوي كه در آن سنگ باشد ضماد كنند خروج آن به آسـاني                        اغذيه

د و بر بستر آن خواب نكند ديگر جالينوس گفته كه انگشتري آهـن در               گردد و بايد كه صاحب حصات پشمينه بپوش       

-شود ديگر شيره  كند و باز پيدا نمي    هاي آهن باشند تفتت حصات مي     ها كه در آن ميخ    دست داشتن و پوشيدن موزه    

 بـا   ي تخم قرطم يك توله نبات آميخته دو سه هفته نوشيدن مخرج ريح و دافع قبض است و اگر مغز قرطم برآورده                     

ي درد و ريگ و سنگ گرده به غايت         مساوي نبات سفيد سفوف ساخته كف دست صبح و شام خورده باشند در ازاله             

بافند و مغز عكه و كـالغ و آب سـرد دو سـه              نافع و مجرب است ديگر آب شلجم با نمك و آب گياه كه از او بوريا مي                

  . آن هر واحد مفيدجرعه بر نهار و خاكستر پوست بيضه و استخوان هدهد و گوشت 

ي حجر اليهود سنگ گـرده و مثانـه را          ي حجر اليهود كشته   ديگر در بياض والد مرحوم مرقوم است كه تركيب كشته         

مشقت و تركيبش اين است كه بگيرند حجر اليهود به قدر پا و آثار و در آب ترب سه                   بشكند و ريگ را خارج كند بي      

در آوند گلي كرده گل حكمت نموده آتش دهند پس برآورده باز بـه دسـتور                آثار پا و باال بسايند هر گاه خشك شود          

ي سوم همچنين عمل كنند تا كه سه بار قريـب ده آثـار              اول در همان قدر آب ترب كهرل كرده آتش دهند و مرتبه           



987 

 

راه ي سوم از آتش برآورده بدارند و به قدر يك دو ماشه يـا كـم و زيـاده صـرف يـا همـ                        آب ترب جذب شود و مرتبه     

ي مرجان كه براي سنگ گرده مفيد نوشـته مرجـان يـك             ي مدره استعمال نمايند كه مجرب است ايضاً كشته        ادويه

توله مسلم گرفته دو قرص گل سرخ تازه سوده بسازند و يك قرص باال و يك زير آن نهاده در ميان سكوره كرده گل                        

د خوراك يك سـرخ در بـرگ پـان در سـه روز     حكمت نموده در پنج آثار پاچك دشتي آتش دهند شكفته خواهد ش       

نهايت هفت روز فايده بين نمايد و اگر گل سرخ تر نباشد خشك را كوفته در گالب ساييده قرص كرده به عمل آرند                       

نمايـد بايـد كـه عقـرب        ايضا تركيب خاكستر عقرب كه براي سنگ گرده و مثانه و حبس بول حصاتي نفع بسيار مي                

ي تخم ترب پس سر او را به قطع          كه بچه از دني الحال برآمده باشد بيندازند با يازده دانه           زنده را در پوست تخم مرغ     

پوست ديگر پوشيده باالي او پارچه پيچيده گل حكمت كرده يا در خمير آرد غالف كرده در آتش سرگين نهنـد تـا                       

ا خوب بسايند و برابر دو بـرنج        ها دور كرده همراه آن پوست عقرب ر       سوخته شود و چون سياه گردد برآورده و غالف        

ي مفـرده در اقـوال      ي آب خوري بخورند نفعش بسيار مشاهده گرديـده و بـاقي ادويـه             به آب برگ ترب به قدر پياله      

ي يونانيه كه در سنگ گرده و مثانه مستعمل آبزن مفيد در سنگ گرده و مثانه                ي مركبه حكما خواهد آمد ذكر ادويه    

ي مرده و معين بر اسقاط حمل است نعناع سداب مشكطرامشيغ نـانخواه  و اخراج بچهو عسر البول و احتباس حيض       

قنطوريون سنبل الطيب مرزنجوش ابهل وج نمام پرسياوشان برنجاسف مرمكي فراسيون سليخه اذخـر قـسط الكيـل                  

تخم شلجم  الملك شونيز هليون برگ كرنب كرفس حاشاقردمانا جعده عود به لسان اسارون بابونه برگ ترب اسپست                 

ي خشك ريشه خطمي    تخم گزر سرگين كبوتر صحرايي شبت تخم قلت پوست بيخ باديان تخم خربزه پوست خربزه              

خارخسك بنفشه اشنان درمنه تخم خطمي برگ خطمي بيخ سوسن كاكنج دوقو قيصوم پوست بيخ كبر برگ كنجد                  

يند و اگر خواهند صرف از اوراق مثل برگ         تخم قرطم از اين ادويه هر چه مناسب دانند جوش داده آبزن و نطول نما              

ترب برگ كرنب برگ شلغم برگ كنجد برگ خطمي هر يك قدري و از بزور صرف مثـل بـزر خطمـي باديـان تخـم             

شبت تخم كرفس حلبه تخم قرطم نانخواه هليون شونيز تخم شلجم تخم قلت تخم گزر تخم خربزه دوقـو هـر يـك                       

د به عمل آرند حـب تـأليف حكـيم ابوالقاسـم سـنگ گـرده و مثانـه را                    قدري در آب سيار جوش دهند تا نصف بمان        
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ي بزغالـه   شكسته بيرون آرد حجر اليهود و صمغ آلو مغز تخم خيارين تخم شبت آبنوس رب السوس زعفـران مثانـه                   

ي تخم كرفس سرشته جها سازند شربتي سه دانگ با عرق خارخسك نه توله دوايـي كـه                  همه برابر در گالب و شيره     

ي ي زيـره  ي خارخسك شش ماشه شـيره      ريگ و سنگ است گل خطمي به عرق عنب الثعلب جوشانيده شيره            مفيد

ي باديان شـش ماشـه      ي خشخاش هر يك چار ماشه نبات يك نيم توله داخل كرده دهند و گاهي شيره               سفيد شيره 

 بنفـشه خارخـسك     كنند ايضا گل نيلوفر پرسياوشان تخم گزر تخم ترب هر يـك چهـار ماشـه               عوض گل خطمي مي   

باديان هر يك پنج ماشه تخم كرفس سه ماشه نخود سياه يك توله جوكوب نموده در آب سه پاد بجوشانند هر گـاه                       

ي تخم خربزه پنج ماشه داخل كرده گلقند سه ي تخم خيارين شش ماشه شيره    چهارم حصه بماند صاف نموده شيره     

ته ايضا نافع سنگ سر ماهي حجر اليهود تخم قلت مصطكي هر            توله ماليده باز صاف كرده بنوشند سه روز تا يك هف          

ي باديان و قلت و قرطم هر يك نه ماشه تخم هليون چهـار              يك يك ماشه در گلقند دو توله آميخته بليسند به شيره          

ماشه شربت هليون شربت بزوري هر يك دو توله تخم شربتي هفت ماشه بدرقه نمايند ايـضا خاكـستر كـژدم حجـر                       

ي خيارين و گوكهرو و     جورد مغسول هر يك ماشه در دواءالمسك معتدل علويخاني نه ماشه سرشته با شيره             اليهود ال 

تخم خربزه و گل بنفشه هر يك نه ماشه شربت بزوري چار توله بخورند ايضا كه در تفتت حصات اثر تمام دارد حجر                       

اء العسل بخورند جملـه يـك شـربت اسـت           اليهود ساييده حجر اسفنج خاكستر كژدم هر يك دو دانگ با شربت يا م             

ايضا مجرب حكيم علي سرگين كبوتر سرخ رنگ دو درم دارچيني سه درم كوفته بيخته بخورند و اگـر آن كبـوتر را                       

تر باشد سفوف حجر اليهود كه در سنگ گرده و مثانه معمـول             تخم كتان به جاي دانه بدهند در شكستن سنگ قوي         

خم خربزه مغز تخم خيارين مغز تخم كدو هر يك چهار و نـيم درم سيـساليوس ده                  است تخم قلت پانزده درم مغز ت      

درم صمغ عربي نشاسته كتيرا هر يك سه درم حجر اليهود شش درم قند سفيد هشتاد و هشت درم كوفته بيخته دو 

مغـز حـب    درم بخورند نوع ديگر حجر اليهود چهار دام سنگ سر ماهي يك دام مغز تخم خيارين مغز تخـم آلوبـالو                      

-ي سفيد باديان هر واحد يك مثقال كوفته بيخته با عرق خارشتر هفت توله مي              المحلب حب القت مغز چلغوزه زيره     

خورده باشند نوع ديگر كه سنگ گرده و مثانه را پاره پاره كرده بيرون آرد مغز تخم خيارين مغـز تخـم خربـزه مغـز                          
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اليهـود و حـب القلـت هـر يـك سـه درم تخـم كـرفس                  تخم كدو هر يك پنج درم خارخسك مربي چهار درم حجر            

سيساليوس فطراساليون هر يك يك درم صمغ عربي كتيرا هر يك يك مثقال كوفته بيخته دو درم با شربت حـسك                     

بخورند نوع ديگر مجرب حجر اليهود چهار دانگ نشاسته كتيرا حب القلت هر يك يك درم تخم خرفـه دو درم مغـز                       

بزه مغز تخم خيارين هر يك پنج درم شكر سفيد همچند همه سفوف سازند شـربتي                تخم كدو سه درم مغز تخم خر      

سه درم به آب نخود سياه نوع ديگر از اختراع حيكم علويخان براي سنگ گرده و مثانه و اخراج مواد غليظ به بـول و                         

 آلوبـالو هـر يـك       يي كليه و مثانه حجر اليهود صمغ آلو خارخسك حب كاكنج تخم هليون باديان مغز خسته               تنقيه

ي سوخته هر يـك  يك دانگ مغز تخم خربزه يك مثقال تخم ترب حب القلت هر يك دو دانگ خاكستر عقب آبگينه     

يك قيراط صمغ عربي يك نيم دانگ نبات سفيد پنج مثقال كوفته بيخته سفوف سازند مجمـوع يـك شـربت اسـت                       

گ ترب هر يك ده درم بنوشند سفوف كـه سـنگ            شربت كامل كف نموده بعد از آن عرق باديان عرق خارشتر آب بر            

گرده و مثانه را فرود آرد و قرحه را سود دارد و سنگي كه در مجاري بول بود پاره كند و مجرب است ريونـد چينـي                           

سوده چهار دانگ تخم كاسني يك درم باديان تخم قلت سنگ سر ماهي حجر اليهود هر يـك يـك نـيم درم كتيـرا                         

 رب السوس هر يك دو درم تخم خرفه تخم خشخاش طباشير هـر يـك سـه درم مغـز                     نشاسته صمغ عربي صمغ آلو    

تخم خيارين مغز تخم خربزه خارخسك مغز تخم كدو هر يك پنج درم شربتي سه درم با ده درم شربت خشخاش و                      

ي خيارين سفوف سرخ نافع اندر اين باب فوه شش درم گوكهرو تخـم قلـت                ده درم شربت بنفشه و هشت درم شيره       

ر يك سه درم مغز تخم خربزه پنج درم نبات مساوي شربتي دو مثقال شربت آلوبالو اخراج ريـگ و سـنگ گـرده و                 ه

مثانه كند و او را بول نمايد آلوبالو نيم رطل را در دو رطل آب شب بخيسانند و صبح بجوشانند هر گاه آب بـه نيمـه                           

 دو توله و زياده هم توان داد شـربت هليـون ريـگ از               آيد صاف نموده با دو رطل نبات سفيد به قوام آرند قدر شربت            

گرده و مثانه پاك كند هليون سي مثقال در چهار رطل آب بجوشانند پس ماليده صاف كرده با دو رطل قند به قوام                       

آرند شربت هفت درم شربت برگ انگور نافع سنگ منقي ريگ گرده و مثانه تخم قلت پانزده درم خارخـسك ده درم                    

ي نيم كوفته پنج درم باديان نيم كوفته سه درم برگ انگور چهار درم يـك شـبانه                  فت درم تخم خربزه   پرسياوشان ه 
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روز در آب خيسانيده صبح جوش داده صاف كرده به سه چند قند به قوام آرند شربت حب القلـت كـه در شكـستن                         

لويخان مجرب بالتخلف است حب     ها اندمال او با سفوف حجر اليهود و ع        ي آن سنگ گرده و مثانه و پاك كردن قرحه       

القلت پانزده درم پرسياوشان اسقولوقندريون هر يك هفت درم دوقو فطراساليون آب ليموي كاغذي هـر يـك چهـار                    

درم گوكهرو ده درم انجير زرد ده عدد در سه چند نبات قوام ساخته از نيم اوقيه تا يك اوقيه بخورند حار مزاجان را                        

ي انيسون و باديـان      و كاسني و مغز تخم كدو و هندوانه دهند بارد مزاجان را با شيره              ي خيارين و خارخسك   با شيره 

و قرطم و غيره بدهند شربت به جهت سنگ گرده و مثانه مجرب حكيم شريف خان پوست بـيخ كبـر پوسـت تـرب                         

خ بادآورد پوست بيخ باديان بيخ كرفس خارخسك فطراساليون هليون اسارون خسك مربـي بـيخ حمـاض گـل سـر                    

ي خطمي كوكنار سنبل الطيب دارچينـي سـعد كـوفي           پرسياوشان اسقولوقندريون عنب الثعلب قيصوم نانخواه ريشه      

هر يك دو توله انجير زرد سي دانـه اجـزاي كـوفتي را بكوبنـد و دو شـبانه روز در چهـار سـير آب بخيـسانند پـس                               

ي نگوري به قوام آرند و چـون سـرد شـود بـوره        ي ا بجوشانند تا ثلث آب بماند با دو سير قند صاف و ده مثقال سركه             

ارمني تخم ترب هر يك پنج توله حجر اليهود ريوند چيني هر يك دو توله كوفته بيخته آميزند و هر روز سه توله از                        

اين شربت با جالب كه اجزاي او اين است بنوشند سناي مكي اصل السوس مقشر كوفته بيخ كبر بيخ باديان بادآورد                     

ارخسك قصب الزريره قيصوم ايرسا هر كدام كوفته فراسيون عنب الثعلب انجير زرد مويز منقي مجموع پرسياوشان خ

يك توله در سه برابر آب بجوشانند تا نصف بماند صاف كرده گلقند چهار توله آميخته به شربت مذكور بياشامند غذا                     

مثانه را نافع اسـت باديـان انيـسون تخـم        ي تخم قرطم طبيخ كه درد گرده و سنگ  و ريگ گرده و               نخوداب با شيره  

خربزه تخم خيارين خارخسك پرسياوشان تخم خبازي گل بنفشه تخم كشوث حب القلت به قدر مناسب گرفتـه در                   

عرق خارشتر يك رطل جوش خوب بدهند هر گاه سوم حصه بماند شربت بزوري يا شربت دينـار يـا شـربت آلوبـالو                        

دبه كه در اين مرض معمول است پزدبه از پوست و تخم پاك كرده بيخ آثـار                 هفت مثقال داخل كرده بخورند عرق پز      

گل داوودي يك آثار پنبه دانه فوه حب القلت هر يك نيم آثار خارخسك سه پا و قند بيخ آثار زعفران نـه ماشـه بـه                           

 و مثانه نافع دستور عرق بكشند از بيخ تا هفت شيشه شربتي از هفت توله تا بيست توله مطبوخ كه براي سنگ گرده
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باديان تخم كرفس عنب الثعلب گل سرخ بيخ باديان بيخ كاسني تخم خربزه پرسياوشان ريوند چيني هر يك شـش                    

ماشه انيسون سه ماشه بيخ كرفس تخم قرطم تخم خطمي خبازي مشكطرامشيع هر واحد چهار ماشه گلقند چهـار                   

 نموده حجر اليهود سوده حل كرده بنوشند ايـضا كـه            توله جوش داده صاف كرده ترنجبين چار توله ماليده باز صاف          

جهت اخرا ج سريع االثر است خارخسك باديان انيسون هر يك چهار ماشه هيل حب كاكنج پرسياوشان هر يك سه                    

ماشه دارچيني اكليل الملك هر يك دو ماشه قرنفل يك ماشه نبات چهار توله همه را كوفته در آب يك آثار جـوش                       

 حصه رسد صاف نموده حجراليهود سه ماشه حل كرده اول معجون عقرب يا معجون يـداهللا سـه   دهند چون به هفتم  

چهار ماشه خورده بنوشند در چند عمل هر چند كه سنگ سخت و كالن باشد ريزه ريزه شده برآيـد بـسيار مجـرب                    

م خيارين مغز تخـم  آيد مغز تخم كدو مغز تخاست معجون حجر اليهود كه در اخراج سنگ گرده و مثانه به عمل مي         

خربزه حب كاكنج هر يك پنج درم حجراليهود پنجاه درم صاليه كرده به عسل بسرشند شربتي دو درم تا سه درم و                      

ي بياض حكيم علويخان اسارون قرومانا تخم گزر تخم كرفس مغز حـب قـرطم دوقـو مغـز تخـم هندوانـه                       در نسخه 

ي معمول حجر اليهود دو توله چوب انگور سوخته مغز حـب            هنوع ديگر به نسخ   . انيسون هر يك پنج درم زياده است      

قرطم مغز تخم خيارين تخم خطمي عنب الثعلب هر يك يك توله تخم كرفس مغز تخم خربزه هر يك نه ماشه مغز                      

تخم كدوي شيرين شش ماشه عسل سه چند خوراك يك توله نوع ديگر مغز چلغوره حجر اليهود سنگ سـر مـاهي                      

ان چوب انگور سوخته مغز قرطم تخم قلت مغز تخم خيارين تخم خطمي مغز تخم خربزه مغـز                  هر يك يك توله بادي    

ي چينـي   تخم كدوي شيرين خارخسك هليون گاو زبان كاكنج هر يك دو درم تخم كشوث تخم كرفس كتيرا كبابه                 

يم عليم صـاحب    نوع ديگر از مجربات حك    . دار فلفل هر يك يك درم انجير پنج عدد عسل سه چند به دستور بسازند              

تخم قرطم حب القت خارخسك تخم خربزه تخم خرفه تخم خشخاش هر يك سـه تولـه بگيرنـد و از جملـه در آب                         

شيره برآورده صاف نموده با شهد خالص و نبات سفيد هر يك يك نيم پا و به قوام آرند بعده حجر اليهـود يـك نـيم     

ريك ساييده بياميزند خوراك نه ماشه معجون سـنگ         توله سنگ سر ماهي نه ماشه صمغ عربي سه ماشه در گالب با            

سر ماهي كبير جهت سنگ گرده و مثانه مجرب سنگ سر ماهي حجر اليهود هر يك دو درم مرواريـد ناسـفته يـك                        
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ي آلوبالو تخم هليون مغز حب المحلب هر يك دو مثقـال انيـسون              درم مغز تخم خربزه مغز تخم خيارين مغز خسته        

رخسك مغز تخم كدو مغز چلغوره هر يك يك مثقال نبات سفيد برابر شربت هليون شربت                دوقو كاكنج تخم قلت خا    

ي خارخسك هر يك برابر عرق بيدمشك گالب پا و سير عنبر نيم درم به دستور معجـون سـازند نـوع ديگـر نـسخه                        

اهي حجـر   ي آلوبالو هر يك يك توله حب القلت سنگ سر مـ           صغير مجرب به منافع مذكور مغز خسكدانه مغز خسته        

اليهود باديان هر يك دو توله تخم كشوث تخم كرفس هر يك سه توله مغز تخم خربزه مغز تخم خيارين مغـز تخـم                        

ي ي ديگر تخم ترب عـوض خـسته       كدو كاكنج هر يك پنج توله با عسل سفيد هفتاد توله معجون سازند و در نسخه               

ي آلوبالو مغز قرطم حب     لويخان و معمول مغز خسته    ي ع آلوبالو است و وزن تخم كرفس يك توله نوع ديگر به نسخه           

القلت تخم ترب كاكنج تخم كرفس تخم كرنب هر يك يك توله صمغ آلوبالو حجر اليهود سـنگ سـر مـاهي باديـان                        

مغز تخم خربزه هر يك دو توله مغز تخم خيارين سه توله به قند سفيد و شهد قوام سازند خـوراك از دو درم تـا دو                           

ها معمول تخم بيدانجير پرسياوشان خارخسك نيم كوفته گل         ي درد آن  ي سنگ گرده و مثانه و ازاله      مثقال نطول برا  

بابونه بنفشه اكليل الملك گل خطمي تخم كرفس تخم قلت حلبه عنب الثعلب مرزنجوش پوست بيخ باديان كـاكنج                   

بزه سبوس گندم هر يـك  برنجاسف برگ سداب گل سرخ انيسون تخم كشوث تخم كتان هر واحد دو توله پوست خر    

چار دام تخم هليون يك توله در بيست آثار آب بجوشانند هر گاه نـصف بمانـد صـاف كـرده نطـول سـازند و در آن                            

اند خوردن گوشت ممـوال بالخاصـيت نـافع حـصات           ي هنديه كه مفتت حصات    ي مفرده و مركبه   ذكر ادويه . بنشينند

 است به قدر شـش ماشـه در آب خيـسانيده يـا سـاييده بـا نبـات                    اند ديگر گياه تچر پهوري؟ كه نبات مشهور       نوشته

ي آن نفـع كـم دارد و خـشك آن           اند و گويند كـه تـازه      كند و استعمال آن به قدر يك دام هم نوشته         بخورند نفع مي  

زياده ايضاً گل داوودي خشك كرده دو دام جوشانيده بنوشند و يا سفوف ساخته شكر برابر آميخته از هفت ماشه تـا                      

ي آب او را با روغن گاو به قدر         ي مدرات بخورند ديگر برگ نيب مثل بنگ ساييده يك پياله          ش درم به آب يا شيره     ش

پنچ روپيه بخورند سنگ گرده شكسته برآيد و مجرب نوشته ديگر برگ مذكور سـوخته كهـار آن بـرآورده مقـدار دو          

 يك ماشه همراه آب در بياض والد ماجر مجـرب           ي چهرپهرباسمونجه؟ به قدر   ماشه خورده باشند ديگر خوردن دوده     
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دوب سه تولـه در آب بـرآورده صـاف نمـوده نبـات              ي كاه نوشته و همچنين خوردن جواكهار با شكر تري ديگر شيره         

داخل كرده بنوشند از درويشي منقول است كه كه در ايـن بـاب نـافع ديگـر اجـواين سـه درم در شـير يـك رطـل                              

نهار بنوشند ديگر مغز كرنجوه يك توله در شهد سرشته با شير گاو تا يك هفته مداومت              جوشانيده با ده درم شكر بر       

نمايند سنگ بشكند و بعضي گويند مغز كرنجوه سوده به قدر ماشه به شهد سه ماشـه بخورنـد و هـر روز يـك يـك                           

ي ر آب بـرگ كريلـه     ماشه افزايند و از روز يازدهم يك يك ماشه كم سازند تا به سه ماشه رسد سنگ دور گردد ديگ                   

سبز سه ماشه با يك دام ماست آميخته بخورند و باالي آن چهار دام دوغ بنوشند و تا سه روز متـصل بخورنـد پـس                          

سه روز فاصله داده باز چهار روز به عمل آرند پس چهار روز فاصله دهند و همين طور يك يك روز زياده نماينـد تـا                          

؟ دارند و اگر آب كرئيه به عمل آرند نيز مفيد بود            ..ال منحصر در خشكه و      به يك هفته برسند و غذا در اثناي استعم        

شـكل درخـت   در دفع سنگ گرده و مثانه از مجربات حكيم ارشد است ايضا آب برگ پپوتن؟ مروق كه درختش هـم      

دهنـد  ي قـدري نمـك يـا نبـات ب         شود به قدر هفت توله به اضافه      باشد و در موسم بر شكال پيدا مي       عنب الثعلب مي  

سريع االثر است و كساني كه عادي درد گرده به سبب ريگ يا سنگ باشند اگر در هر موسـم يـك هفتـه اسـتعمال                          

ي گوكهرو همين قدر بخورند ديگر      كنند از درد ايمن شوند مجر بيست ايضاً خاكستر چوب انگور شش ماشه با شيره              

 بخورند ديگر چوب كنجد بسوزند و خاكـستر آن          ي كرنجوه خشك كرده سوخته دو درم با دو توله شهد          برگ نورسته 

دو درم به سركه يك دام آميخته خورند ديگر گوكهر و با نخود بجوشانند و آب او بياشامند ديگر گل جاروب دو توله                       

تا دو پاس در آب خيسانيده صاف كرده در آن تخم خيارين و گوكهرو و جوانسه هر واحد شش ماشـه قنـب يـك دو               

نموده به قدري شكر شيرين نموده بنوشند نافع حـصات و مـدر بـول اسـت ايـضاً پـوي؟ باريـك                       ماشه ساييده صاف    

ساييده نوشيدن نافع سنگ گرده و مثانه است و ساگ جواليي خوردن نيز نافع حصات است ايضاً اجمود سـه ماشـه                      

ي اشـه بـه شـيره     ي برگ ترب چهار دام فرو برنـد ديگـر جواكهـار و سـهاگه هـر يـك دو م                    در دهن گذاشته با شيره    

خارخسك بخورند ديگر كلتهي گل سركنده هر واحد يك توله شب در يك نيم پادآب بخيسانند و صبح بجوشانند تا                    

نيمه باقي ماند صاف كرده شهد يك توله حل كرده بنوشند و دو سه هفته استعمال نمايند در اخراج سـنگ گـرده و                        
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ي قلمي يك ماشه سوده بياميزند و       ادآب شيره برآورده شوره   مثانه مجرب است ديگر برگ شهديي يك توله در نيم پ          

نمايد و عجيب االثر است ديگر اصـل الـسوس كلتهـي هـر يـك سـه درم                   بنوشند در چند روز قلع و قمع حصات مي        

باديان ده درم در چهار پياله آب بجوشانند چون يك پياله بماند صاف نموده سه ماشه نمك سـنگ و دو درم روغـن                        

 بنوشند در تفتت سنگ گرده و مثانه مجرب نوشته دور تكمله اصل السوس مطروح است ديگر قند سياه                   گاو آميخته 

كهنه و مغز فلوس هر يك سه توله در آب نيم آثار بجوشانند و صاف نموده بنوشند جهت سنگ گرده و مثانه و ادرار                        

كوفتـه بيختـه يـك مثقـال بـه دوغ گـاو             بول و تليين شكم نافع بود ديگر جواكهار يك مثقال تخم گزر چهار مثقال               

بخورند مفيد بود ايضاً اليچي سهاگه پكهان بيد گوكهرو و كلتهي سونئه؟ اجمود برابر سوده بـه عـسل بدهنـد ديگـر                       

سيتا سپياري يعني حجراليهود سه درم مغز تخم خربزه مغز تخم خيارين گوكهرو كلتهي هـر واحـد دو درم سـونف                      

ك درم سفوف سازند و دو درم به آب جوشانده يا خيسانده نخود بخورند حصات كليـه           اجمود گوند به بول هر واحد ي      

و مثانه دفع كند و گر اين ادويه را به سه چند عسل مقوم بسرشند معجون گردد ديگر سـرگين كبـوتر تخـم سـويه                          

ن نشينند در   كلتهي بيخ باديان گوكهرو پوست خربزه حلبه تخم خطمي كثول هر يك قدري در آب جوشانيده اندر آ                 

اخراج سنگ نفع دهد اقوال حكما مسيحي گويد كه احتراز نمايند از تولد حصات در گرده و مثانه به اجتنـاب و دوام                       

ي بسيار پخته دميده و اطريه و       ها و بيضه  ي لزجه كه در مجاري بچسبد مثل شيره       امتال و سوء هضم و اشياي غليظه      

لحوم بقر و بز نر و فواكه خام و نان فطير و غير نضيج و شراب غليظ و حركت                    و طيور اجاميه و      نان سفيد و پنير تازه    

بعد طعام و هر گاه تولد حصات ابتدا نمايد بايد كه قي بعد طعام به مرات كثير نمايند و غذا سـريع االنهـضام لطيـف                          

اً مغز خربزه و انجير تر      قليل التغذيه سازند و بقول مدره مثل كرفس و شبت و كاسني و پودينه استعمال كنند و ايض                 

و خشك و انگور سفيد و شراب لطيف به كار برند كه اين همه تنقيه و تفتيح مجاري بول و اخراج ريگ مستعد براي                        

 بهر اين معني مطبوخ كرفس و تخم گزر و نانخواه و سعد و كمون و تخـم تـرب نـافع                       نمايند و خاصةً  تولد سنگ مي  

ي عنصل و سكنجبين آن ه و بادام تلخ و زيتون الماء و راسن و كبر محلل و سركه است و ايضاً تخم خيار و تخم خربز       

ي بدن و تمريخ او خاصةً موضع كمر نفع كنـد و ايـضا در بعـض اوقـات     مفيد بود و ايضاً رياضت معتدل و مالش همه     
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باشد سودمند است  اگر در گرده حرارت ناري  استعمال دلك بنطرون و اسهال طبيعت برمق در هر اندك مدت خاصةً

و اگر حار نباشد اسهال قوي نمايند و اگر حرارت گرده از تعب و محنت باشد بايد كه راحت دهند و اگر از اسـتعمال                         

ي حاره بود ترك آن بايدكرد و اگر از ورم حار نباشد قيروطي معمول از موم و روغن بابونه و روغن گل                      اغذيه و ادويه  

ي كدو و آرد جو و طحلـب و خـل ضـماد             ي الراعي و حي العالم بمالند و به جراده        و آب كاهو و كاسني و خرفه و عص        

الشعير و سكنجبين دهند و اگر ورم حار به اندك صالبت بود اشياي ملين صـالبت و قـامع حـرارت مثـل                         كنند و ماء  

ي  گردد پس ادويه   بابونه و شبت و خطمي و حلبه و تخم كتان استعمال نمايند تا آن كه ورم نضج يابد و صالبت نرم                    

مدر بول از داخل به كار برند و به چيزهايي كه از خارج استعمال كنند آنچه ملين و محلل به اعتدال بود مثل اشق و                

راتيتج و ميعه و شحوم و مخها و جندبيدستر و مرونطرون و روغن بلسان آميزند و تلطيف غذا حتي االمكان نمايند و                      

جه در اخراج آن اين است كه تكميد و تضميد موضـع اوال بـه كمـادات و ضـمادات                    اما عالج حصات بعد تكون او و و       

مرخيه به اعتدال نمايند و اين چنان باشد كه تغريق موضع به روغن سداب كنند بعد از آن كه مـازو سـوده و بابونـه                          

ز روغن كه به ميفختج     بدان آميخته باشند و به اسنفج و نمد در آب و روغن آغشته تكميد نمايند و يا ضماد معمول ا                   

پخته و با روغن بابونه جمع كرده باشند و يا ضماد معمول از نان يا آرد گندم در روغن بابونه به غير نمـك بـه عمـل                            

آرند و تغير ضمادات و كمادات متصل نمايند تا موضع گرم بماند و اگر در آنجا درد شديد باشد ضماد از پوست لفاح                       

 گندم و روغن بابونه بسازند و اندك فلونيا بخوراننـد تـا آن كـه معلـوم كننـد كـه از                       و خشخاش و بيخ و افيون و آرد       

مواضع و مجاري كه در آن سنگ است ميل نموده و بايد كه حركت نمايد و خارج گردد كه آن نـرم و فـراخ شـده و                            

محسوس شود سنگ   محاجم بالنار قريب موضع درد بنهند و مدام اندك اندك فرو دارند پس هر گاه وجع در خاصره                   

به طريق بول منخدر گردد و اگر به سبب بزرگي و خشونت خود در آنجا تشبث كند و بدان سـبب درد شـديد پيـدا                          

كنار در آب گرم كه اندر آن حلبه و خطمي و شبت و بابونه جوشانيده باشند بنشانند و در آن روغن بسيار اندازند تـا                         

ي گر طبيعت قبض شود و به حقنه ملينه حقنه كنند و در آن پيه             وجع تسكين يابد و خروج سنگ آسان گردد پس ا         

ي بط و روغن بابونـه      ي بط داخل نمايند و از خارج قيروطي موم و پيه          ماكيان تازه و روغن شبت و روغن حلبه و پيه         
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 نماينـد و    ي ماكيان تضميد  ي بط يا پيه   بمالند و به ضماد معمول از تخم كتان و حلبه و خطمي و روغن بابونه و پيه                

همواره اين تدبير استعمال كنند تا آن كه درد ساكن شود و اگر در آنجا ورم باشد عالج ورم اوال به فصد و ضمادات و 

غير آن نمايند تا آن كه ورم نضج يابد و موضع پاك گردد بعده به عالج سنگ رجوع نمايند و اگر در آنجا ربح غلـيظ                        

كه براي سنگ بنوشانند اشياي محلل رياح مثل سداب و انيسون و نـانخواه و               باشد كه در وجع افزايش كند در ادويه         

زيره و كرديا و شونيز بياميزند و در ضمادات كه از خارج استعمال كنند چيـزي از ايـن مخلـوط سـازند و بـا گلقنـد                            

 منـع از تولـد      عسلي بياشامند و دوا متخذ از خون بز كوهي براي وجع كليه تفتت حصات اگر پيدا شده باشد و براي                   

غير آن و تسكين اوجاعي كه در گرده از ورم يا حصات باشد نافع هر گاه انگور به سياه شدن ابتدا كنند بگيرند ظرف                        

نو و در آن آب بجوشانند تا پاك گردد بعده بز كوهي جوان چهار ساله ذبح كنند و در آن ظرف خون وسط بگيرند و                         

ي باريك پوشيده در آفتاب نهند و از تري و غبار محفوظ دارند تا      به پارچه خون اول و آخر نبايد گرفت و آن طرف را           

آن كه منعقد گردد بعد از آن اجزاي كوچك قطع كنند و بسايند و در آن قدري از ساذج و حماما و سنبل الطيـب و                          

ي ادويـه در    فلفل آميخته بردارند و يك ملعقه به طالي شرين هنگام سكون وجع بدهند كه خيلي عجيب است و باق                  

نويسند كه در اين جا معالجاتي كه براي گرده خاص و مـشترك بـه               بحث حصات مثانه مسطور گردد بوعلي سينا مي       

كنيم بعد از اين بهر حصات مثانه به آب مفرد و عالجات مفرد خاص جدا كنيم و اغراضي كه اطبا             مثانه است ذكر مي   

 منع تولد او به قطع سبب و اصالح او است بعده تفتـت و كـسر   ي آن ونمايند قطع مادهقصد آن در عالج حصات مي     

آن و كشيدن و جدا كردن از متعلق آن به ادويه كه اين فعل كند بعد از آن اخـراج آن و تلطـف در آن و ترتيـب آن                              

اع باشد و تر تدريج تسكين و آنچه تابع اين از اوج ي مدره يا به معونات از خارج پست       شود به ادويه  بود و اين تمام مي    

اصالح آنچه كه بادي از قروح عارض شود بايد كرد و قومي بهر اخراج آن به شق خاصره و پشت تصدي نمـوده و آن                         

ي آن پس اوال به استفراغ او از مسهل يا به قي            عقل باشد اما قطع ماده    خطر عظيم است و كسي كه اين فعل كرد بي         

تر به تعديل مأكول و به تقويت معده و اجادت هـضم و بـه               يره پست هاي ت ي غليظه و آب   كننده بعده پرهيز از اغذيه    

رياضت معتدل بر خلو و مالش كمر بسته و تليين طبيعت بهر سيالن اخالط غليظه به جانب ثفـل و عـدم مزاحمـت                        
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مـدره  ثفل به گرده و عدم سدد بايدكرد و از آنچه آن را نفع بخشد ادامت ادرار به چيزي كه مثانه را بـشويد از بـزور                           

است و آنچه در اين نيكو است آب نخود و آب حرشف و آب برگ ترب خصوصاً باريك رطب باشد و چون بر آن چند                         

روز بگذرد مدر قوي استعمال كنند و در صبيان آشاميدن شراب رقيق ابيض مخروج منع تولد حصات كنـد و گـاهي                      

ي سنگ داخـل كننـد      وند و گاهي در آن ادويه     ي مخرج ثفل و تليين طبيعت منتفع ش       هاي معتدل به ادويه   به حقنه 

پس قوت را از قريب برساند و از موانع بهر تولد آن قي بر طعام است و استكثار از آن كه دافع فضول غليظه از طريق                          

مضا و طريق حركت آن به سوي گرده است و جانب گرده را پاك گرداند و حمام و آبزن نافع بود گاه بازالق آن مدد                         

ي مواد را به سوي ظاهر بدن جذب كند و از گرده بگرداند ليكن چون از آن استكثار نمايند ارخاي قوت و                      كند و گاه  

اضعاف كليه نمايد و همچنين هر گاه در غير وقت حاجت به سوي تليين و تسكين وجع استعمال كنند گرده را قابل             

ي آن ي مفتتـه ات را نفع كند و اما ادويهمواد منصبه به سوي آن به سبب استرخاي آن گرداند و خواب بر پشت حص             

ي تلخ است كه بسيار شديد الحرارت نباشد تا در سبب نيفزايد و سركه تقطيـع او اشـد و حـرارت او اقـل                         اكثر ادويه 

ي سنگ مثانه در حرارت شديدتر از ادويه سنگ گرده باشد و در اين جا ادويـه از                  باشد آن افضل بود و بايد كه ادويه       

ست كه فعل آن به سوي حرارت و برودت منسوب نبود بلكه فعـل آن فعـل دواي بالخاصـيته بـود و از                        جنس ديگر ا  

ي خفيفه آن است كه در اين قوت مفرط نباشد و طبع آن چنين باشد كـه سـنگ كوچـك را بـشكند و آنچـه                           ادويه

قليل القوة به حـسب     شديد القوت نيست بعضي از آن چنان بود كه شديد القوت به حسب سنگ گرده باشد مگر آن                   

سنگ مثانه بود بهر آن كه آن را در آن اين قوت نباشد مثل حجر اليهود و بعضي از آن آن است كه به حسب گـرده                           

قوي بود و در حصات مثانه نيز فعل كند و بعضي از آن آن اسـت كـه قـوت او در هـر دو سـنگ شـديد باشـد مثـل                                 

ي حصويه ادويه تركيب دهند پس بايد كه بـدان           از ادويه  گنجشك مسمي اطراغوليدس و مثل خاكستر كژدم و چون        

ي قوي االدرار بود كه اخـراج بـول غلـيظ كنـد تـا         اقسام ادويه كه معين بر فعل آن باشد يار كنند بعضي از آن ادويه             

ي آنچه از حصات منقطع گردد و بشكند خارج گردد و بعضي از آن ادويه باشد كه در آن تعسري بهر حركـت ادويـه                       

ر و اخراج تلبث بود تا كمال عمل او به سرعت گردد و اين ادويه غير سريع النفـوذ باشـد بـه سـبب دسـومت؟ و                            ديگ
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ي سريع النفوذ و تفتيت باشد مثل فلفـل         لزوجت در آن مع ذلك منضجه بود مثل صمغ بسفايج و بعضي از آن ادويه              

ي فادزهريـه   ت در آن و حركات بر آن و آن اوديه         اي باشد كه تقويت عضو كند هنگام اختالف تأثيرا        و غير آن و ادويه    

اي باشد كه در آن قبض لطيف بود مثل ربوب فواكه تا            بود مثل سنبل الطيب و سليخه و غير آن و بعضي از آن ادويه             

ي مسكن اوجاع به خاصيت يا به تخدير پـس هـر            كنند ادويه حفظ قواي عضو نمايد و گاهي به اين ادويه مخلوط مي          

ي حـصويه را نـزد حـصات اسـتعمال     بر اين صورت تركيب داديم قوت طبيعت در آن تصرف كند و ادويـه           گاه دوايي   

ي مدره را تا    ي حصات بعد استعمال او اين ادويه      ي مدره و مبدرقه را نزد موافات او به ادويه         نمايد و معطل كند ادويه    

 مرتبه و ملينـه را در آنجـا بـراي ترتـب دواي       يي حصويه را به سوي مكان حصات رساند و در آن هنگام ادويه            ادويه

حصات و تلبث آن استعمال كند پس آن فعل خود كند و منفذ و مدر را از موضعي كه احتيـاج توقـف زمـاني در آن                           

ي منفـذه را    باشد حركت ندهد تا آن فعل خود كند بدانچه قوت مـستعمله آن را معطـل داشـته و قبـل ايـن ادويـه                        

ي حصويه به سوي حصات استعجال نمايد قبل از آن كه از طبيعت منفعل گـردد بـه                  ه ادويه استعمال كرده باشد تا ب    

ي انفعال موهن قوتي كه بدان در حصات فعل كند و چون مفتته و محركه را استعمال كند و فعـل آن نمايـد ادويـه                        

نمايد بر نحوي كـه آن      مرتبه را معطل كند و عمل مدره و منفذه نمايد پس چون درد شدت كند مخدره را استعمال                   

ي قانون معروف در تركيب ادويه است و گاهي در يك دواي مفرد بسيار از اين خصال مجتمـع بـود و اكنـون ادويـه                        

شود و آن مثل قسط و بيخ عليق و مقل و بيخ رطبه و پوست بيخ و بمست                  ي حصات مخرج آن شمار كرده مي      مفتته

مر آلوبالو و صمغ زعرور و در زعرور نيز اين قوت است و خارخسك و و نخود سياه و خصوصاً آب او و تخم خطمي و ث        

ي او و سـنكنجبين او و كـرفس جبلـي و پودينـه و افـسنتين و                  بيخ او اين را نيكو است و بيخ حنا و عنصل و سركه            

 و  سليخه و بيخ خيار دشتي و عود بلسان و حب بلسان و روغن بلسان و نقل او قوي بسيار است و تخم خيار دشـتي                        

حرشف و آب بيخ او و اسقولوقندريون و پرسياوشان دو درم به آب ترب و كرفس و بيخ نيـل و تخـم سـاذج و عـصي                           

ي صحرايي و بيخ بنطافلون و آب او كمافيطوس و جعده در بيخ هليـون و تخـم سـعد                    الراعي و خصوصاً رومي و زيره     

ي ارمنـي پـنج درم      اب بري است و ايـضا بـوره       مصري و پوست بيخ غار و تخم ترب و اسقوريدون و برگ فاشرا و سد              
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بگيرند و به عسل بسرشند و به آب ترب سه روز بخورانند و ايضاً موطيرا مثقال به آب نيم گـرم و بعـضي اطبـا ذكـر                            

اند كه چون فلفل هفتاد عدد بگيرند و باريك ساييده هفت قـرص از آن بـسازند و هـر روز يـك قـرص بخورنـد         كرده

ي قويـه بـه حـسب گـرده حجـر اليهـود و              پسته قوت تفتـت حـصات كليـه اسـت و از ادويـه             سنگ خارج كند و در      

مشكطرامشيع و كمافيطوس است و از قويه مطلقا خاكستر عقارب است و روغن عقرب و آن زيـت اسـت كـه در آن                        

اين است عقارب مشمش كنند طالء و زرقا برزاقه در سنگ مثانه طريق خاكستر كژدم و بهترين تدبير خاكستر كژدم 

كه كژدم را در شيشه كرده به گل حكمت گرفته در تنور گرم يك شب يا كم از اين بدارند و مبالغه در سـوختن آن                          

نكنند و صبح بردارند و شيشه بهتر از ظرف گل ناشف آخذ قوت است و خاكستر خرگوش ذبح كرده به همين نوع و                       

تاب كه از آن سـر و دسـت و پـا دور كـرده                و كرم شب   اين قوي است و شربت دو درم بود و آب او شديد الحل است             

خشك كنند و در آفتاب اندر ظرف مس بياويزند و ايضاً خراطين خشك و ايـضاً آبگينـه مثـل غبـار سـاييده و ايـضاً                           

ي آهن مشبك گرم كنند تـا سـرخ شـود    خاكستر آبگينه طريق خاكستر آبگينه و بهترين آن اين است كه در چمچه       

ندازند تا در آن اجزاي سوخته جدا گردد و باقي مانده را باز گرم كنند و به دستور عمل نمايند تا                     پس در آب اشخار ا    

همه خاكستر شود بعده آن دزور را مثل غبار بسايند و يك مثقال از آن در دوازده مثقال آب گرم بخورنـد و بهتـرين                 

فنج يافته شود و ايضاً خون بز كوهي خشك ي بسيار قوي سنگي است كه در اسي سفيد صاف است و از ادويهآبگينه

كرده است طريق اخذ خون بز كوهي و بهتر طريق اخذ آن اين است كه در وقتي كه اندر آن انگور بـه رنـگ كـردن                           

شروع كنند بگيرند و در ظرف نو شسته اخذ نمايند و اگر ظرف سنگ باشد بهتر است و بعد بسته شدن خون اجزاي                       

ي صاف در آفتاب از حرير پوشيده بدارند و چون           اقراص ساخته بر ظرف مشبك با پارچه       كوچك آن تراشيده و از آن     

خوب خشك گردد در جايي كه تري نباشد آن قرص را بدارند و يكي ملعقه از آن در شراب حلو وقت سكون درد يـا                         

 مسيحي گذشت و    در آب كرفس جبلي بخورند و امر عجبي مشاهده نمايند و باقي طريق اين همان است كه در قول                  

 و افـضل از   ي آن است و آنچـه شـديد القـوة   ي ماكيان بعد بيرون آمدن بچهاز آنچه قوي عجيب است خاكستر بيضه    

-تر از همه  جمله است گنجشك مسمي در يوناني اطراغوليديطوس است و آن گنجشك است از جنس صعوه كوچك               
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و زردي و سبزي بود و بر هر دو بازوي او پرهاي ها سواي گنجشك علكي و رنگ بدن او ميان خاكستري ي گنجشك

هاي سفيد بود و اكثر ظهور او در زمستان و در زمين شوره و نزد ديوارهـا باشـد و                    طاليي رنگ باشد و بر دم او نقطه       

 كند بلكه اندك بپرد و زود بنشيند و دايم آواز دهد و دم بجنباند و َآن را خام بخورند و اين افـضل                      بسيار طيران نمي  

است و مطبوخ و بريان و نمك سود و خشك كرده بخورند وگاهي آن را به تمامه بسوزند در تنوري كـه بـسيار گـرم                          

نباشد به قدري كه بر آن احتراق معطل قوت مستولي شود و در آبگينه باشد بـه نحـوي كـه بهـر عقـرب و غيـر آن                             

ر گاه حد تشويه بـه سـوي احتـراق تجـاوز     كنند پس ه  مذكور است و گاهي در ديگ سنگين بسوزند و سر او بند مي            

كند بردارند و گاهي مبرز مملوح و مشوي به فلفل و ساذج و مانند آن كنند و از خشك كرده يا خام يا سوخته سوده        

به شراب صاف يا به عسل يا به ماءالعسل و به حنديقون بخورند و كذلك هر واحد از اين ادويه و قومي گمـان كـرده                          

دانم كه آن همين    ور الشوك است و در اين جا طائري است كه مافرنجنيه صفراغون نامند نمي             كه اين گنجشك عصف   

اند كه چون آن را خشك كنند و اندك اندك بخورند اخراج سنگ از هـر موضـع نمايـد و      است يا غير آن گمان كرده     

سـت حنـين و كنـدي       كند و ايضاً سرگين كبوتر و سرگين خروس ا        قومي ذكر كرده كه نفس سنگ اخراج سنگ مي        

اند كه اگر از آن بزرگ را دو درم و كوچك را نيم درم يا مثل او شكرطبرزد بخورند هر سنگ را اخراج كند                        زعم كرده 

آميزند و يك درم مخصوصاً با طبـيخ مشكطرامـشيع دهنـد و ايـضاً خنـافس مجففـه          و گاهي با وي فلفل و نمك مي       

ارپشت سنگ را در بول برآرد و اين از آن جمله است كه آن را حق                كنند كه تدخين زير ذكر بخار خ      بعضي گمان مي  

اي كه بهر تنفيذ بدين ادويه مخلوط سازند مثل فلفل و پودينه و دارچيني است و اين ادويه را با                    دانم و اما ادويه   نمي

ليظـه بـدان    اي كه بهر ادرار بـه قـوت و اخـراج فـضول غ             وجود آن كه در باب تحريك سنگ معونت است و اما ادويه           

مخلوط سازند مثل بزور معروفه خصوصاً حلبه و مثل دوقو و فوه و مر و اسارون و ذج و نانخواه و كاشم و سيـساليون                         

كنند واين ادويه با وجـود      و تخم فنجنكشت و اذخر و قروماناست و گاهي بعض مردم بر استعمال ذراريح جسارت مي               

اي كه براي ترتب اندك اندك آميزند مثل صموغ است و گاهي            اما ادويه ها تأثير در حصات نيز دارند و        شدت ادرار آن  

ي وجع مثل تخـم كتـان و        ي مسكنه در نفس خود با فاعل در سنگ باشد مثل صمغ بسفايج و صمغ جوز و اما ادويه                
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ده لعاب آن است و مثل جلوز و فندق و تخم خطمي و اين را ترتيب نيز بهر ادويه حصويه و موافقت بـراي جـرم گـر                          

ي مقويه مثل بهمن و زرنباد و سوسـن خـسك و تخـم فنجنكـشت                است و از مخدرات آنچه معروف است و اما ادويه         

ي مركبه براي حصات مثل مثروديطوس اسـت كـه آن           است و ايضاً  مثل گل سرخ و گلنار و اذخر صندل و اما ادويه              

روف بـراي گـرده و مثانـه و ايـضاً دواي     قوي فاضل در سنگ گرده است و مثل سنجرينيا و مثل معجون عقـارب معـ       

متخد به دم تيس كه آن را يداهللا به سبب جاللت قدر او نامند و دوا معـروف بحرانـي متخـذ از روغـن بلـسان و آن                             

ايم بگيرند خاكستر آبگينه و خاكستر عقرب و خاكستر بيخ كرنـب            عجيب است و مثل اين دواي قوي كه تجربه كرده         

ي بچه بـرآورده    حجر اسفنج و خون بز كوهي خشك كرده سوده و خاكستر پوست بيضه            نبطي و خاكستر خرگوش و      

و حجر اليهود و صمغ جوز و وج تركي اجزا مساوي يك يك جزو و فطراساليون و دوقـو و مشكطرامـشيع و صـمغ و                          

ال و زياده   تخم خطمي و ترب و فلفل هر واحد يك نيم جزو به عسل دو چند سرشته نگاه دارند شربتي از آن دو مثق                      

از آن به آب خارخسك مطبوخ به نخود سياه و اين بهر سنگ مثانه نيز صالح است و ايضاً خاكستر بيخ كرنب نبطـي                        

ي حجر اليهود نر و ماده مساوي همه را جمع كرده به قدر             اي كه بچه از آن بيرون آمده باشد و براده         و خاكستر بيضه  

 و اين سنگ مثانه را نيز نافع بود و آن را مثل گل سفيد برآرد و ايـضاً          ملعقه از آن در شراب يا آب خارخسك بخورند        

ي سوخته تخم قلت دوقو مساوي يك درم به آب نخـود يـا تـرب و ايـضاً                   آنچه قوي و جامع است تخم خربزه آبگينه       

 و از   سرگين كبوتر و سرگين خروس اندكي از اين به آب ترب يا به شراب يا به آب گرم بدهنـد و ايـن جـامع اسـت                          

آنچه جامع است اين است كه بگيرند كندش يك درم سرگين كبوتر يك درم خنافس نيم دانـگ كوفتـه بـه شـراب                        

حجر اسفنج و سقولوقندريون و پرسياوشان و تخم خطمي و فطراساليون مساوي شربت مقدار حاجـت                  بدهند و ايضاً    

ي دشـتي   نچه جامع است حب بلـسان و پودينـه        در آب كرفس يا ماء االصول يا آب خارخسك يا آب ترب و ايضاً از آ               

خشك و تخم خبازي و حجر اسفنج و بادروج خشك مساوي كوفته هر روز يك ملعقه به شراب ممزوج چهـار اوقيـه                       

سوسن دو درم سـموريبون دو درم فلفـل چهـار درم اسـت و شـربت مقـدار                   بدهند و از آنچه اخص به كليه است مي        

 سداب بري و خبازي بري و بيخ كرفس مساوي به قدر دو ملعقه از آن گرفته در                  مناسب به سكنجبين عنصلي و ايضاً     
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شراب جوشانند و صاف كرده بنوشند و ايضاً فنطافلون به سكنجبين عنصلي يا به ماء العسل و ايضاً تخم ترب و تخم                      

 زعفران و قلـت بـه       و ايضاً دواي مجرب تخم خربزه و قرطم و        . قلت مساوي يك بندقه از آن به روغن ياسمين بدهند         

تكرار بخورند و ايضاً حب المحلب مقشر كوفته دو مثقال زعفران مثال زراوند نيم مثقال بـه عـسل بـسرشند شـربتي                       

چهار درم و ايضاً رومانا در خمي مع مثل آن پوست بيخ غار و ايضاً از تخم سپند و مقل جها سازند شربتي هر روز تـا              

ا به آب زيتون دواي فايق مسكن درد و مخرج حصات بگيرند سموريبون و              يك درم به آب برگ ترب و راسن رطب ي         

آن كرفس بري است و معروف به كرفس فرس يك اوقيه سعد مصري سنبل الطيب تخم خشخاش سـفيد دارچينـي                     

م سليخه فلفل سفيد تخم گزر يبروج هر واحد يك نيم اوقيه حجر اليهود نيم اوقيه سنگي كه از بالد فاقادونيا آرند ني             

اوقيه به عسل بسرشند و شربت بندقه به شراب دوا نافع تكون حصات بگيرند تخم صامرلويا و مشكطرامشيع و تخـم                     

خطمي هر واحد درخمي تخم خيار بستاني و تخم خربزه و كتيرا هر واحد نصف درخمـي و همـه را مخلـوط كـرده                         

در اسفنج و بيخ خارخسك و تخم گزر هر         بخورند شربت دو درخمي با شراب لطيف ممزوج ديگر بگيرند مجر موجود             

واحد دو درخمي تخم خيار و تخم خطمي و نشاسته هر واحد يك درخمي باديان و انيسون و جعده هـر واحـد سـه                         

هـا كـه در آن      نوشانند مثل آب  ي خصويه و معينات آن جوش دهند مي       هايي كه اندر آن ادويه    درخميات و گاهي آب   

يساليوس و بيخ خارخسك و ثمر آن و اسقولوقندريون و بيخ خبازي و پرسياوشـان               كمافيطوس و جعده و پودنيه و س      

عصي الراعي و بيخ نيل و بيخ غافث و تخم خمطي و صامرلويا و شونيز مشكطرامـشيع و غيـر آن از مـدرات و چـون                           

يه انتفاع يابند   ها را در ايام صحت نيز استعمال كنند تولد حصات منع كند و از مطبوخاتي كه بدان در حصات كل                   اين

چون استعمال او به تكرار نمايند در اوقات نوبت اين است كه برگ خبازي دشتي بجوشانند و در طبيخ او روغن زرد                      

و عسل داخل كرده مقدار كثير از آن بنوشند كه آن ازالق حصات و ادرار بول و تليين مـسالك آن كنـد و آن را بـه                            

كنـد  ام در حمامات به آب كبريتي مفتت حصات است و اين اشاره مي            سهولت برآرد و ردفس گفته كه كثرت استحم       

ي ي حـصويه بـسازند و در آن پارچـه         هاي حاره كه گاهي جلد را قرحـه كننـد چـون از آن ادويـه               به سوي بعض آب   

ي يهايم چيزي را از اين قبيل و اما تدبير در ته          ي گرم بر موضع سنگ نهند آن را تحليل كند و ما تجربه كرده             آغشته
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حصات براي انقالع و انفعال از ادويه و آساني زلق و خروج پس واجب است كه مالش ادهان مرخيه استعمال نماينـد                      

و كذلك نطوالت و ضمادات و قيروطيات مرخيه و حمامات و آبزن به قدري كه ارخاي قوت بـه افـراط ننمايـد پـس                         

اده سيالن كند و در اين هنگام دواي انقـالع حـصات            دافعه را ضعيف كند و گاهي به سبب اين به سوي عضو ماده زي             

بنوشانند تا قلع و اخراج بر آن آسان گردد و بايد كه مرخيات به مقويات بر قانون معلوم مخلوط سازند و خصوصاً آن                       

كه در آن همه تقويت بسيار مضادت براي غرضي كه در تحليل است نباشد و اين مثل روغن سوسن و روغن سنبل و 

اند بعد از آن كمرگاه و خاصره و        ها نيز در روغن خيري معاني كثيره جمع       ا و روغن خيري است و اجرام آن       روغن حن 

عانه بربندند تا مجاري از باال فراخ شود و يا به دست مالش نمايند بعد از آن دواي مفتت بخورانند و عقب آن مدرات                        

ي لزج از عـصارات مـدره كـه انـدر آن لزوجـت و               يا عصاره دهند و ايضاً در نوشيدن مثل خيار شنبر به روغن بادام و             

ازالق باشد به روغن بادام باك نيست و از آنچه نفع كند بعد ارخا يا عند استغنا از ارخا هر گاه معلوم شود كه سـنگ                          

منقلع متحرك است تكميدات به اسـفنج مغمـوس در آب و زيـت و بـه خريـوا؟ و سبوسـات و ضـمادات مـسخنه و                            

ي مسخنه مثل روغن سداب يا به زيت وجندبيدستر است و احتياج حفظ سخونت ضماد بود و          هان حاره مروخات با د  

اگر حاجت به قوي تر از اين آيد محاجم خالي بر موضع سنگ گذارند تا آن را جذب كنـد بعـده از آن موضـع فـرود                            

زل كنند پس اگر سنگ به مثانه       آرند و همچنين به تدريج از موضع كليتين به توريب طرف حالبين به سوي اسفل نا               

ي خر و گام كافي گـردد و كـذلك نـزول بـر              فرود آيد درد ساكن شود و گاهي رياضت و حركت و سواري بر چارپايه             

نردبان خصوصاً كه مروخات استعمال كرده باشند و چون سنگ از مثانه به سوي مجراي قضيب منحـدر گـردد پـس                      

دبير آن موضع نمايند به نحوي كه ذكر يابد و اما تدبير وجع چـون هيجـان                 گاهي درد كند و در اين هنگام بايد كه ت         

اي كه در آن باشد و كبر خراشنده و خـشونت سـاحجه پـس    كند و خصوصاً نزد مثانه به سبب عظم حصات يا دندانه      

عتي عـود   ها كنند و ارخا آرند وجع شديد بعـد سـا          گاهي تمكن بود كه به حمام و آبزن زايل گردد و چون افراط اين             

كند و نطوالت بابونجيه و اكليليه و خطميه و نخاليه جيد و نافع است و اگر قبض طبيعت باشد اخـراج ثفـل صـواب                         

ي غير كثير مضعط و مؤلم بلكه شياف نزد من بهتر است و در تليين طبيعت تخفيـف بـسيار و                     بود به شياف يا حقنه    
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مؤلم بود و مؤدي به نزول مواد از فـوق گـردد و امـا در                تسكين وجع است و به استعمال مسهل سبيل نيست كه آن            

حقنه چون شحوم و دسومات و قواي مرخيه و قواي مدره باشد با وجود اسهال تليين كند و درد را بشكند و اعانت بر 

ي اخراج سنگ نمايد و چون درد شديد باشد و از عالجي كه مذكور شد تسكين شـود بعـده چـون عـالج بـه ادويـه                          

ي لين و ي مقوي التحريك دست بازدارند و به حقنهتر آن است كه از ادويهد درد ثوران نمايد پس صوابحصويه كنن

ي مزلقه مشغول شوند و گاهي در اين وقت استعمال قي نفع بخشد و ايـن بـه                  به مروخات و قيروطيات مرخيه ملينه     

سوي فوق پس اگر وجـع متغيـر نـشود          سبب تقليل مواد مزاحم حصات بود و گاهي ضرر كند بنابر جذب حصات به               

ناچار مخدرات خورانند و افضل آن فلونياست و ايضاً دواي لفاحي و ترياقي كه كهنه نشده باشد بلكه به تازگي باشـد                      

و قوت افيون در آن باقي بود كه آن به وجوه كثيره نافع بود چنانچه نفع كنـد از جهـت ترياقيـت و از جهـت ادرار و                             

ت تخدير وجع و گاهي در ايالم ريح كه در گرده بود و مزاحمت حصات كند اعانت نمايد و به                    تفتيت حصات و از جه    

عالمات ريح الكليه شناخته شود و يا در امعا بود كه مزاحمت او نمايد و به عالمات آن دريافـت گـردد پـس در ايـن                           

نانخواه و كرويا و شونيز در مثل       هنگام بايد كه آنچه كسر رياح كند مثل سداب و تخم آن و تخم كرفس و انيسون و                   

ماءالعسل بخورانند يا ضماداً يا به اخذ قيروطي از آن در روغن يا در حقنه استعمال كنند و اگر حصات  بـه ورم حـار                       

ي ورم كليه عالج كنند و بدانچه معلوم است از نطوالت و قيروطيـات و ضـمادات مبـرده كـه در                      باشد اوال به معالجه   

اندك سركه براي تنفيذ بر آن ريخته كفايت كند و كذلك حقنه به آن عصارات و به روغـن گـل                     ابواب كثيره گذشت    

نمايند و اگر حاجت بود فصد كنند و اگر ورم صلب باشد به مثل لعابات حار چون لعاب بزركتان و حلبه و خطمـي و                         

سك و شبت به عمل آرنـد و بـه          تخم مر و مخلوط به چيزي مبرد به كار برند و كذلك بابونه و اكليل الملك و خارخ                 

طريق شرب و حقنه و اطليه استعمال نمايند پس هر گاه اطليه به عمل آرند بايدكه در آن مثل راتينج و سـبكينج و                        

هاي گرم مقوي داخل كنند و از مراهم مرهم داخليون و مرهم شحوم و              اشق و ميعه و جندبيدستر و مر و ايضاً روغن         

ي اصحاب حصات پس آنچـه  ن نضج معلوم شود در آن هنگام به ادرار پردازند و اما اغذيه      غير آن به كار برند بعده چو      

ي ايشان باشد و لحوم مشوي عصافير رمادي و عصافير ذور و كبوتر بچه مهرا به طبيخ ايشان را                   ي ضاره مخالف اغذيه 
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ايـشان رشـف و هليـون       مضر نيست و همچنين لحوم لطيفه و گوشت سرطان بريان نفع كنـد و بايـد كـه در طعـام                      

خصوصاً بري اندزاند و آب نخود به زيت و به روغن قرطم دهند صاحب كامل گويد كه هر گاه اين مرض ابتدا نمايد و 

مريض را در جاي گرده درد به هم رسد و در بول او ريگ ظاهر شود بايد كه تدبير ملطف مقطع خلط غليظ به غيـر                          

ي عسر االنهضام مؤلد خلط غليظ لزج مثل لحوم كـبش و       ز استعمال اغذيه  آن كه حرارت مفرط كند به عمل آرند و ا         

ي منعقـد و پنيـر رطـب و         خزير و نان فطير و نان مپده و هر آنچه از آرد و نشاسته سازند و اطريه و هريسه و بيـضه                     

مـرغ و دراج    ي  ي مسهل الهنضام مثل لحوم طيور ماليم چون بچه        خشك و برنج به شير و غير آن منع كنند و اغذيه           

و قنابر و لحوم جدي به طريق اسفيدباج و زيرباج و مطنجين نيك پخته و نان خشكار خميري خوب پخته اسـتعمال                  

نمايند و مغز خيار و بادرنگ و خربزه و انگور سفيد و كاسني و كشوث و كرفس و باديان و پودينه و نانخواه به كثرت                         

ربزه و تخم كتان و هليون و آب زيتون و كبر مخلل و هليـون مخلـل و                  تناول كنند و به استعمال بادام تلخ و تخم خ         

مانند آن كه او را بول كند و غذا اندك دهد حريص گردانند و رياضت معتدل قبل غذا و دخول حمام معتدل الحرارة                       

 الملـك   بعد رياضت و ريختن آب نيم گرم بر جانب مريض و نشستن در آبزني كه اندر آن خارخسك و بابونه و اكليل                     

و مرزنجوش و كرفس و كرنب و شبت و برگ خطمي و پرسياوشان برابر جوشانيده باشند استعمال كنند و بـه جـاي                       

گرده گاهي روغن حسك و گاهي روغن شبت و روغن خيري و مانند آن بمالند اين تدبير هـر روز و يـا يـك روز در                           

گ و خربزه و كدو هر واحد يك جزو باديـان نـيم جـزو               ميان به عمل آرند و بعد خروج از آبزن مغز تخم خيار و بادرن             

همه را باريك ساييده سه درم سكنجبين و گالب و اندك آب سرد بخورند و گاه گـاه ايـن طبـيخ بنوشـند عنـاب و                           

سپستان و انجير سفيد و پرسياوشان و اصل السوس و تخم خطمي و تخم خبازي و تخم كرفس و باديان و جعـده و                        

احد به قدر حاجت گرفته همه را به سه چندان آب بجوشانند تا به سوم حصه باز آيـد صـاف                     خارخسك و حاشا هر و    

نموده چهار اوقيه از آن يا يك نيم اوقيه سكنجبين شكري به كار برند و گاه گاهي امر به قي نمايند بعد تناول طعام                        

ين كه در آن تـرب خيـسانيده        مختلف مثل ترب و ماهي شور و خربزه و شبت و كرفس و باديان و نوشيدن سنكنجب                

ي خون اظهر بود فصد باسـليق نماينـد و اگـر نباشـد              باشند و شرب شراب مختلف و امثال آن پس اگر عالمات غلبه           
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دواي مسهل بلغم منقي خلط غليظ بدهند پس اگر در آنجا حرارت باشد دواي قوي االسهال ندهند بلكه آنچه اسهال                    

ريد و قرص بنفشه و خيار شنبر تبريد دهند و اگر در آنجا حرارت قوي نباشد به سهولت نمايند مثل مطبوخ مقوي تب      

تر مثل اين حب استعمال كنند ترب يك نيم درم حب الفيل چهار دانگ صـبر نـيم درم                   و خلط غليظ بود دواي قوي     

غـم و خلـط     شحم حنظل يك نيم يا دو دانگ همه را باريك ساييده به آب جها سازند و امثال اين آنچـه اسـتفراغ بل                      

غليظ كند به عمل آرند و هر گاه اين علت مستحكم شود و در گرده سنگ مستكمل گردد بايد كه ساير تدبير ملطف 

ي مفتت حصات بالخاصيت استعمال كنند و هر گاه در آنجا حرارت باشد بايد كـه از          مقطع معتدل در حرارت و ادويه     

وا مفتت حصات است اگر در آنجا حرارت بود بگيرند تخم خربزه و ي حاره و تدبير مسخن احتراز نمايند و اين دادويه

ي سوخته هر واحد سه درم      خيار و بادرنگ و كدو هر واحد پنج درم تخم كرفس و دو درم باديان حجر اسفنج آبگينه                 

 همه را باريك ساييده سه درم به سكنجبين بدهند ديگر كه مفتت حصات است اگر حرارت نباشد بگيرند تخم خيـار     

و بادرنگ و خربزه هر واحد چهار درم حب القلت خارخسك صمغ آلو بخارا پرسياوشان اسقولوقندريون هـر واحـد دو      

درم حب المحلب باديان پوست بيخ كبر هر واحد يك درم همه را باريك بسايند شربتي دو درم به آب نخود سـياه و                        

كه سنگ بشكند اگر حرارت قوي نباشد حب بلـسان       سكنجبين و اگر در آنجا حرارت باشد اين استعمال نكنند ديگر            

و حب البان و حب المحلب وحجر اسفنج و تخم خربزه هر واحد يك جزو كوفته به حرير بيخته بـه قـدر ملعقـه بـه                           

شراب ممزوج بدهند ديگر اگر حرارت نباشد تخم خيار و تخم كرفس حيلي و نهري و انيسون و سـليخه و سـنبل و                        

واحد يك جزو عاقرقرحا و جندبيدستر و فرفيون هر واحد ربع جزو كوفته بيخته يك مثقال                دارچين و حب القلت هر      

به سكنجبين و آب كه در آن نخود سياه پخته باشند بخورند ديگر هر گاه در آنجـا حـرارت باشـد خارخـسك حـب                          

م خيار هـر واحـد دو       القلت حجر اليهود هر واحد جزو اسقولوقندريون باديان پوست بيخ كبر مغز تخم خربزه مغز تخ               

جزو همه را باريك ساييده دو درم به آبي كه در آن پرسياوشصن و باديان جوشانيده باشند با سكنجبين بدهنـد كـه                       

به اذن اهللا نافع بود و حجر اليهود دواي بسيار نافع براي سنگ گرده است و چون از كژدم سـوخته نـيم درم بـه آب                           

بوخ پرسياوشان و اسقولوقندريون بخورند نفع بين كند دواي مفتـت حـصات             باديان و آب راسن افشرده يا به آب مط        
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زنجبيل فلفل دار فلفل هر واحد پنج درم خبطيانا دو درم بيخ كاكنج ده درم بيخ كاكنج ده درم جندبيدستر سه درم                      

 شـش مـاه     كژدم سوخته مثل او همه را باريك ساييده به عسل كف گرفته بسرشند خوراك دو دانگ تا نيم درم بعد                   

ديگر مفتت حصات زنجبيل و سنبل هندي و جعده و حب بلسان هر واحـد سـه درم دراچينـي و اسـقولوقندريون و                        

فقاح اذخر و زعفران و جندبيدستر هر واحد چهار درم سليخه يك درم اسارون و دار فلفـل و وج و فـوه و قـسط هـر                        

يم درم باريك ساييده به عسل كف گرفته بـسرشند          واحد دو درم فطراساليون و گل سرخ و فلفل سفيد هر واحد دو ن             

ي سوخته هر واحـد يـك       شربت درم به آب مطبوخ نخود سياه ديگر كه سنگ بشكند بگيرند سرگين كبوتر و آبگينه               

جزو كندش نيم جزو و باريك بسايند و يك درم به آب ترب افشر ده اوقيه يا به آب اسقولوقندريون جوشانيده بدهند 

ي روغـن   م دانگ سرگين كبوتر نيم مثقال باريك ساييده به شراب كهنه بخورنـد نـافع اسـت نـسخه                  ديگر ذراريح ني  

عقرب و روغن عقرب چون بر خاصره و عانه بمالند حصات را منفعت بين نمايد و اين صفت آن است بگيرنـد زراونـد                        

بادام تلخ رطل ريخته يك هفتـه       مدحرج و خبطيانا و سعد و پوست بيخ كبر هر واحد اوقيه و نيم كوفته بر آن روغن                   

در آفتاب بدارند بعد از آن صاف كرده رد اين روغن ده عقرب زنده كه همان ساعت گرفته باشند انداخته دو هفته در                       

آفتاب گذارند پس صاف كرده بردارند و استعمال كنند و حرينيا كه آن معجون معـروف بـه حرانياسـت و سـوطيرا و                

م درم تا نيم مثقال به آب نخود سياه يا آبي كه در آن وج و اسـقولوقندريون و كـرفس                     سنجرينيا چون از هر واحد ني     

ي شامي سوخته است چـون نـيم درم تـا نـيم             جوشانيده باشند بخورند نافع و از آنچه در اين مرض نفع كند آبگينه            

ل اين بخورند منفعـت     مثقال از آن باريك ساييده به آب مطبوخ پرسياوشان بخورند و همچنين اگر كژدم سوخته مث               

بين كند و بايد كه استعمال اين ادويه به احتياط و حذر نمايند و اين چنان باشد كه نگاه كنند اگـر سـنگ و ريـگ                           

ي حاره  موضع گرده ايستاده باشد و عالمتش اين است كه درد دايم بود و ساكن نشود و مريض را قلق بود پس ادويه                     

ها استعمال نبايد كرد بلكه تخم خيـار و         ي محلله و مرخيه مثل نطول و روغن       دويهو آنچه او را بول به قوت نمايد و ا         

اي كـه ادرار بـول بـه رفـق نمايـد اسـتعمال              بادرنگ و خربزه و خطمي و تخم كدو و پرسياوشان و مانند آن از ادويه              

 بـه موضـع ديگـر       نمايند و تكميد موضع به سبوس و جاورس به طور كماد و خفيف كنند و هر گاه سنگ از موضعي                   
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منتقل باشد و آن گاهي هيجان وجع كند و گاهي ساكن شـود تنطيـل بـه آب گـرم كننـد و در آبـزن كـه انـدر آن                               

هاي پرسياوشان و شبت و كرنب و خارخسك و باديان و مانند آن كه مذكور شد جوشانيده باشند بنشانند و به روغن                    

آب گرم و روغن نمايند پس هر گاه در آنجا حـرارت نبـود              مذكوره مالش كنند و تكميد موضع به اسنفج مغموس در           

هاي گرم مثل روغن شبت و روغن سداب و خيري و نرگس نمايند و              بلكه برودت باشد بايد كه كثرت مالش به روغن        

در آن اندكي از جندبيدستر و غير آن كه مرعي مجاري بول بود و توسيع آن براي نفوذ سنگ و اخراج آن بـه سـوي                          

-سهولت كند حل نمايند پس اگر درد شدت كند و ساكن نشود به استعمال اين اشيا بايد كه اشياي مخذره                   مثانه به   

ي وجع مثل فلونتياي رومي و فارسي و افيون و پوست بيخ لفاح و مانند آن استعمال كنند و به                    ي معروفه به مسكنه   

ب گرم بخورند كـه تـسكين درد كنـد و اگـر             بعض چيزهاي مدر بول مثل تخم خربزه و خيار و بادرنگ آميزند و به آ              

درد ساكن نشود و سنگ از جاي خود نازل نگردد بايد كه محاجم بنهند و مص كنند كه آن سنگ از موضـع او نقـل                         

كند و تسكين عجيب وجع نمايد و بايد كه وضع محجمه بر موضع فارق قريب از موضع وجع به سوي اسفل باشـد و                        

 موضع منجذب گردد بعد از آن محجمه از آن موضع بـه اسـفل بـه توريـب نقـل                     اندك اندك مص كنند كه سنگ از      

كنند و اندك اندك امتصاص نمايند تا به موضع محجمه كشيده شود و همچنين محجمه را بـه اسـفل طـرف مثانـه             

ن نقل كنند و همين نوع عمل كنند تا آن كه سنگ به مثانه نزول نمايد و از مجراي قضيب خارج گردد پس اگـر ايـ                         

عالج استعمال كردند و سنگ در موضع واحد توقف نمود و از آن نازل نشد به سبب عظم خود در آنجا درد پيدا كرد                        

بايد كه مريض را بنشستن در آبزن كه اندر آن حلبه و بزركتان و خطمي و خبـازي جوشـانيده باشـند امـر كننـد و                           

روغن كنجد كه اندر آن حلبه و تخم كتان جوشانيده          ي ملينه مثل روغن بنفشه و       هاي محلله موضع را به بعض روغن    

ي كبوتر بچه گداخته باشند مالش نمايند پس اگر درد سـاكن نـشود حقنـه بـه سپـستان و                     ي بط و پيه   و به آن پيه   

 شبت و مانند آن استعمال كنند و مالش به ادهـان و             بابونه و خطمي و بنفشه و تخم كتان و حلبه و سبوس و روغن             

ند و مدام اين فعل كنند تا آن كه درد تسكين يابد و چون درد ساكن شود و مرض تخفيـف يابـد پـس                         آب گرم نماي  

چون كه نگاه كنند اگر سنگ به سوي مثانه نازل شود و از آن خارج گردد مرض زايل شود و اگر سنگ خـارج نـشد                          
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 ذكـر يابـد بايـد كـرد صـاحب           ي بول كه مذكور شد و آنچه در بحث سنگ مثانه          ي حصات مدره  ي ادويه مفتته  اعاده

جامع بعد ذكر عالج مذكور اين قدر زياده نوشته كه من اكثر صاحب اين مرض را عالج به اين سفوف نمـودم نمـك                        

ترب قرومانا كرويا مغز تخم خربزه خارخسك باديان هر يك سه درم حب القلت دو درم باريك ساييده سـه درم بعـد             

انزده روز يا بعد يك ماه به حسب قـوت مـريض اسـهال طبيعـت بـه ايـن دوا                     فصد باسليق بخورند و در هر هفته يا پ        

نمايند كه بگيرند باديان سه درم و باريك ساييده با گلقند يك اوقيه بسرشند و در آب حل كرده صـاف نماينـد و در                         

 پـس مـرض     آن فلوس خيارشنبر دو اوقيه حل كرده باز صاف نمايند و روغن بادام شيرين انداخته نيم گرم بنوشـند                  

شفاي تام به اذن اهللا تعالي در زمان اندك يافت ايالقي و جرجاني گويند كه قطع اسباب تولد سـنگ بايـدكرد پـس                        

اي كه غذاي آن مـاده      تدبير تفتيت و اخراج او اما تدبير قطع سبب آن است كه بدن را از ماده پاك نمايند و از اغذيه                    

هـاي  ي حفظ قـوت باشـد طعـام       بر تولد آن احتراز نمايند و اگر اراده       سنگ شود بازدارند و از حركات و اسباب معين          

زودگوار چون گوشت تيهو و دراج و تذرو و مرغ خانگي سبك اندام فربه و گوشت بزغاله و بره يا اسفيدباج مرغ فربـه                        

تـر  كـم ي مرغ نيم برشت و نان خشكاري خميري نيكو پخته بدهند و اگر قوت قوي باشد چيزهايي كـه غـذا                      و بيضه 

ي خيار و نخوداب و زيرباج و مزورات ساده به مغز بادام و روغن              دهند چون ماش مقشر و اسفاناخ و كشك جو و قليه          

ي بدن استعمال قي و مسهل      آن و روغن كنجد تازه يا روغن گاو بخورانند و از امتالي طعام حذر كنند و تدبير تنقيه                 

ود زود توان كرد و مسهل زود زود نشايد خـورد دوم آن كـه قـي                 است و قي به دو سبب بهتر است يكي آن كه قي ز            

هم ماده را قلع كند و هم از آن طرف منع نمايد ليكن بر قي طبـع را نـرم بايـد داشـت تـا مـاده را بـه طريـق امعـا                                   

بازگرداند و مسهل به حسب مزاج و حال مريض بايد داد و تقويت معده بهر هضم طعـام حـسب واجـب نماينـد و از                          

تولد سنگ را منع كند اين است كه آب سرد در ميان طعام بخورند و گاه گاه ناشتا اندكي شـراب خورنـد و بـر                          آنچه  

ي ايشان گرم نشود و از مفردات آنچـه مـاده را لطيـف كنـد و                 بستر پوستين بخسبند ليكن بر كتان خسبند تا گرده        

و كاسـني و شـبت و پودينـه و باديـان و             مثانه را پاك كند و سنگ را بشكند بعضي از آن بقول اسـت مثـل كـرفس                   

خارخسك و برگ ترب و ترب و راسن و بعضي فواكه مثل خربزه و خيار و بادرنگ و انگور سفيد و انجير تر و خـشك                          
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و بادام تلخ و زعرور و پسته و بعضي آچارها مثل كبر مخلل و هليون مخلل و عنصل مخلل و زيتون پرورده و بعـضي                         

ي عنصل سازند و آب تـرب و شـراب سـفيد لطيـف و بعـضي                 ي كبر و از سركه     از سركه  ها مثل سكنجبين كه   شراب

ي مقويه بياميزند ادويه است مثل آن كه در قول بوعلي سينا گذشت و اگر قوت گرده و مثانه ضعيف شده باشد ادويه          

ن بيـرون آينـد   ها مثـل سـيب و بهـي و چـون از آبـز     مثل بهمن و غير آن كه در قول مذكور مسطور شد و رب ميوه      

هاي ملين  شربتي از تخم خيار و خيار بادرنگ با نيم مثقال حجر اليهود و نيم درم حجر اسفنج سوده بدهند  و روغن                     

هاي مقوي چون روغن شبت و حسك با روغن سوسن و خيري آميخته بمالند و روغن خيـري هـم مقـوي و                       با روغن 

 گويد بسيار آزمودم كه بعد فصد درد ساكن شد و سنگ بـه              هم محلل است و قي به وقت درد نبايد كرد محمدزكريا          

ي سياه و نانخواه و صغر و تخم كرفس         آساني بيرون آمد و اين دوا سنگ را از گرده بيرون آرد مغز تخم خربزه و زيره                

و تخم ترب و مغز بادام تلخ مساوي شربتي يك درم به طبيخ پرسياوشان اسحاق گفته كه اين نسخه را مـن آزمـودم        

 دوقـو و   اگر مزاج عليل سرد باشد هر روز سه درم بر ستور بدهند ريگ و سنگ بيرون آرد غذا نخوداب سازند و ايـضاً               

فوه و كرفس و مغز تخم خيار هر يك شش درم سليخه و سنبل و دارچيني هر يك چهار درم همه را بكوبند شربتي                        

ورند سنگ را بريزاند و پـاك كنـد و در ايـن ادويـه     ي آب حسك سي روز اين دوا بخبه قدر يك ترمس با چهار اوقيه  

خاصيتي عجيب است و آن اين است كه هر كه اين دوا بكوبد در دست او انگشتري آهني نباشد و بر ميـان او كـارد                          

ي من نيست لـيكن آنچـه       نبايد و در كفش او ميخ آهن نبايد و به هيج وجه با وي آهن نباشد و اين خاصيت آزموده                   

ي آنجا حكايت كردم و در اختيارات كندي همي آيد كه آب ترب هر صباح يـك اوقيـه بخورنـد همـه                     در كتب ديدم    

ها را بريزاند و پاك كند و جانوري است كه در ميان بقول يعني تره بسيار باشد پشت او چـون گنبـدي گـرد و                          سنگ

خورند سنگ بريزاند و پاك كند      هاي سياه در ميان سرخي بود چون از آن جانور سه عدد ب            رنگ اوسرخ و بر آن نقطه     

ها روشنايي دهد سر و اطراف وي را دور كنند و تن او در آفتاب خشك كرده هر روز يك درم تاب كه شبو كرم شب

انـد و   اند كه يك درم به سه روز بايد خورد و مجرب نوشته           با دوازده درم آب نقيع انگزد بدهند سه روز و بعضي گفته           

تـر بـود و حـب       اي كه از بهر اين علت دهند در حمام و آبزن بدهند كه نـافع              ي ادويه  همه ي من نيست و   اين آزموده 
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بلسنن سوده يك مثقال سنگ گرده بريزاند و معجون ارمده در قول بوعلي گذشت و معجون عقرب در بحث حـصات                     

انگـي در آب كـرفس      مثانه در قول ابوسهل خواهد آمد شربتي بعد از شش ماه كودكان را نـيم دانـگ و بزرگـان را د                     

محمود شيرازي گويد كه در سنگ گرده و مثانه هر صبح مطبوخ از باديان سه درم و تخم كاسـني و اصـل الـسوس                         

ي قرطم و لحم كبـك و       ي نخوداب به شيره   مقشر كوفته هر واحد سه درم با شكر سفيد ده درم بنوشند و غذا مزوره              

رم بنوشند و يا بگيرند باديان و انيسون هـر واحـد سـه درم و بـا                  ي تخم خيارين و تخم خربزه هر واحد ده د         يا شيره 

ي بز در ثالثه هـر واحـد ده درم انداختـه بنوشـند و اگـر درد                  شكر سفيد ده درم جوشانيده صاف نموده بر آن شيره         

اشتداد نمايد و امر عظيم گردد اين مطبوخ بياشامند باديان تخم كرفس تخم خبازي تخم خطمي هر واحد سـه درم                     

ي خشك هر واحد چهار درم عناب سپستان انجير سفيد هر واحد بيست عدد سناي مكي هفـت                  تخم كاسني بنفشه  

درم اصل السوس مقشر چهار درم پرسياوشان پنج درم جعده خارخسك حاشا هر واحد هفت درم همه را سـه رطـل                      

حـد ده درم حـل كـرده سـحرگاه          آب بجوشانند تا به يك رطل بازآيد صاف كرده در آن ترنجبين و خيارشنبر هـر وا                

ي مختلفه مثـل مـاهي شـور و تـرب و           بنوشند و اگر از اين دوا فايده نشود قي استعمال كنند بعد تناول اندك اغذيه              

خربزه و شبت و يا بگيرند شبت و سرمق و تخم ترب و تخم خربزه و تخم كـرفس و بـرگ تـرب و بـيخ آن و در آب                               

و روغن كنجد و نمك انداخته بنوشند و به پر مرغ ملوث به روغـن كنجـد                 خوب بجوشانند و صاف كرده بر آن عسل         

قي كنند وحلبه و قرطم و بنفشه و مانند آن كه در قول صاحب كامل گذشت جوشانيده آبزن نماينـد و بـر كمرگـاه                         

 حلـواي   ي غليظه مثـل عـضايد و      هاي گرم محلل مثل بابونه و زنبق و نرگس و غير آن بمالند و از تناول اغذيه                روغن

ي زودگوار مثل نخوداب به لحوم ماكيان و گنجشك و كبوتر صـحرايي             ي لطيفه نشاسته و جز آن احراز كنند و اغذيه       

ي پرمصالح به نان خشكار تناول نمايند و ترك عشا و تقليل غذا نافع بود و هر روز چند بار حركت كنند و پاي و قليه

مخدرات مثل برشعثا و بزرالبنج به شكر و خشخاش و غيـره دهنـد و               بردارند و اگر مريض را طاقت شدت درد نباشد          

ي مسخنه مثل زنجبيل مربي و فلفل و        ي حاره ي حصات بخورند و از ادويه     ي منقشه چون مرض مستحكم شود ادويه    

قرفه و قرنفل و مانند آن اجتناب سخت نمايند تا ماده به استفراغ لطيـف و بقـاي كثيـف متحجـر نـشود و ايـن دوا                            
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صات را بشكند اگر در مزاج حرارت باشد مغز تخم خيارين و تخم خربزه هر واحـد ده درم تخـم شـلجم پـنج درم                          ح

تخم كرفس باديان انيسون هر واحد سه درم حب المحلب چهار درم همه را باريك ساييده به حرير بيخته سه درم با                      

ين دوا دهند باديان تخم كرفس اسـقولوقندريون        سكنجبين ساذج يا بزوري ده درم بخورند و اگر با وي حرارت نبود ا             

هر واحد سه درم حب المحلب مغز تخم خيارين و تخم خربزه خارخسك صمغ آلو سياه پرسياوشان هر واحد چهـار                     

ي نخود به درم حب القلت پنج درم همه را باريك سوده بدارند شربت سه درم به سكنجبين بزوري ده درم غذا مزوره

ارچيني دهند و معجون عقرب به حذر و احتياط استعمال كنند تا تسخين مزاج بـسيار نكنـد و                   مغز قرطم و اندك د    

ي بـزور   ي مثانه به سبب شدت لذع در آنجا پيدا ننمايد و يا هر صبح يك مثقال معجون حجر اليهود يـا شـيره                      قرحه

يان هر واحد سه درم و شكر سفيد ثالثه هر واحد ده درم بخورند و يا بگيرند تخم گزر و تخم شلجم و تخم ترب و باد 

؟ مقـوي و اگـر سـنگ در موضـع           ...ي معجـون    ده درم و جوشانيده صاف كرده با معجون حجر اليهود بنوشند نسخه           

واحد واقف بود و نازل و متحرك نگردد عالمتش اين است كه درد چنان شديد بـود كـه مـريض طاقـت آن نيـارد و                           

ي قوي االدرار مثل تخم گزر و كـرفس و باديـان و             ود پس بايد كه ادويه    سكون و خواب نبود و درد ساعتي ساكن نش        

ي مفتته حصات به قوت مثل اين دوا بدهند بگيرند فطراساليون فلفل سفيد و سياه هر واحد       خيارين و خربزه و ادويه    

ان هـر   سه درم زنجبيل سنبل سليخه دارچيني بعده اسارون هر واحد چهار درم جندبيدستر فقـاح اذخـر حـب بلـس                    

واحد دو درم همه را باريك ساييده به حرير بيخته به عسل كف گرفته بسرشند شربتي از آن يـك درم و اگـر سـگ                          

غير واقف در يك موضع باشد و عالمتش اين است كه درد ساعتي ساكن شـود و در سـاعت ديگـر هيجـان نمايـد و                           

كليل و باديان و كرنب و گزر هر واحـد ده           عالجش اين است كه هر صبح جالب از پرسياوشان سه درم تخم شبت و ا              

درم بسيار گرم بنوشند و غذا نخوداب و مغز قرطم و دارچيني و انيسون به لحوم ماكيان و كبك و گنجشك بخورنـد                       

و تكميد موضع به سبوس و جاورس و تمريخ به ادهان حاره محلله چون روغن زنبق و حسك و سوسن و غير آن بـه                   

مل گذشت بايد كرد و ترياق كبير و مثروديطوس با سنجرينيا هر چه از اين حاضر باشـد                  نوعي كه در قول صاحب كا     

ي حـاره   دو درم به جالب باديان سه درم بخورند و عالج ريگ گرده و مثانه مثل عالج سـنگ بـود وإال در آن ادويـه                        
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ي آن است به منـع      دهاستعمال نكنند و نه مدرات بسيار قوي خجندي گويد كه عالج مجمل سنگ گرده و القطع ما                

ي غليظ و بعد طعام به قي و اسهال و احتقان اگر يابس بود و ادرار به چيزي كه بسيار مـسخن            اسباب مؤلده از اغذيه   

ي مفتته از اقـراص و      نباشد و استعمال نطوالت و تدبير مرطب و رياضت و تجويد هضم بعد از آن تفتيت آن به ادويه                  

ي غليظه اجتناب كنند    ر خون غالب باشد و اما عالج مفصل آن است كه از اغذيه            معاجين و عند هيجان وجع فصد اگ      

و قي عالج نافع است و اگر بر قي متواتر يا در هفت تكلف نمايند جايز است و استعمال مـسهل در ابتـدا غيـر جـايز                            

هند و تليـين    است و چون حرارت غالب بود صواب آن است كه مسهل خفيف ميان هر دو ماه دهند و مسهل قوي ند                    

هاي لين نمايند و خون تيس مذبوح در حمام خشك كرده چون بـا سـكنجبين عنـصلي كثيـر                    طبع به رفق از حقنه    

االصول و البزور بدهند نافع است و دخول حمام در يك روز به مرات مفيد و از آنچه آن را نفـع كنـد آب تـرب يـك                             

ي سـوخته از    ب ترب گـرده و مثانـه را پـاك كنـد و آبگينـه              اوقيه به اوقيه شير تازه است تا شير حدت او بشكند و آ            

داگلي تا دو ثلث درم به طبيخ اين ادويه بدهند پرسياوشان اسقولوقندريون هر يك سه درم بيخ كرفس بـيخ باديـان                      

هر يك بيست درم در دو رطل آب بجوشانند تا سوم حصه بماند صاف كرده هر روز يك اوقيه بنوشند و مداومت اين                       

نافع است خولنجان و نيز كوفته به عسل بسرشند شربتي سه درم تا چهار درم به آب برگ تـرب و زنجبيـل                       معجون  

مربي ايشان را نافع بود ابن هتبه اهللا گويد كه اگر ريگ در بول ظاهر شود بايد كه مريض را امر به دخـول حمـام در                           

ت بمالند ودر آبزن ادويه كـه در قـول صـاحب            روز چند بار كنند و بر پشت ناحيه گرده روغن نرگس يا خيري يا شب              

ي مزلق حصات مثل فلوس خيارشنبر به روغن بادام و شربت بنفشه به لعاب بدهنـد و                 كامل گذشت بنشانند و ادويه    

پشت را بجنبانند و بر يك پاي بجهند يا از زينه فرود آيند به شدت پس اگر سنگ از موضع خود منتقل شود و تابع                         

ي اوجاع مثل افيون و پوست بيخ لفاح مخلـوط          ي مسكنه ي مخدره  بايد كه تسكين وجع به ادويه      اين درد شديد بود   

به بعض ادويه مدر بول نمايند و اگر سنگ از موضع خود منتقل نشود آن را به وضع محاجم برقطن زيـر موضـع درد                  

نه از سپستان و بابونه و غير       بكشند و حجام را به امتصاص آن امر كنند پس اگر به سبب عظم خود منتقل نشود حق                 

آن كه در قول صاحب كامل گذشت به عمل آرند و در آب رياحين بنشانند و بر پشت پيه ماكيان و بط بمالند و اگـر                         
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ي حصات بنوشانند و اين دوا مفتت حصات است تخم خربزه و خيار و بادرنگ هر واحد ده                  ي مفتته منتقل نشد ادويه  

- صمغ آلو پرسياوشان هر واحد دو درم پوست بيخ كبر تخم كرفس تخم ترب زيره               درم حب القلت خارخسك باديان    

ي كرماني سعد هر واحد يك درم شربتي دو درم سكنجبين يا آبي كه در آن پرسياوشان جوشانيده باشند و اگـر در                       

ي مرغ يـا دراج     هي مسخنه احتراز كنند و غذا ملطف مثل زيرباج يا نخوداب يا گوشت چوز             آنجا حرارت باشد از ادويه    

گويد كه  ي غليظه مثل نان فطير و پنير رطب و لحم بقر و مانند آن منع كنند انطاكي در تذكره مي                   سازند و از اغذيه   

ي بدن به قي پس هر گاه مواد پاك شد لزوم تليين طبيعت نمايند به نوعي كه در اسـهال مبالغـه                      واجب است تنقيه  

ي مفتت و مدر شـروع كننـد ايـن همـه            سليق نمايند بعده در استعمال ادويه     نكنند پس اگر ماده دموي باشد فصد با       

ي آن هر دو نمايند بنـشانيدن       وقتي است كه امر غير خطير باشد و إال اگر در آنجا وجع وحصر زايد بود ابتدا به ازاله                  

 و از آن بنوشـند و       در آب گرم السيما اگر در آن اكليل وحلبه و خارخسك و بابونه و پرسياوشـان جوشـانيده باشـند                   

ها چكانند ي مصنوع براي اين در احليل كنند و در آن روغن روغن بابونه و بنفشه و شبت بمالند و انگشت زود بر واله           

و شير زنان كه در آن حلتيت و زباو حل كرده باشند به مزرقه اندر احليل رسانند كـه ايـن مجـرب اسـت بعـد از آن                        

اي كـه   خم شلجم و گزر نمايند و از مجربات ناجيه در اين اين است پوست بيـضه               مالزمت بر استعمال بزور خصوصاً ت     

همان روز ماكيان نهاده باشد و آبگينه و نانخواه همه سوخته باريك ساييده نصف مجموع آن صمغ آلو بخارا آميختـه                     

تخم شلجم پر كننـد و      مثقالي از آن به سكنجبين بزوري استعمال كنند و گويند كه چون ترب را از ميان كاويده به                   

در خمير گرفته در آتش گذارند تا آن كه پخته شود و از آن آرد دور كرده از آن ترب و سه درم تخم مذكور به عسل                           

انـد و از     و بعضي روغن گاو شكر گفتـه        بياميزند و بخورند و سنگ را بشكند و مجرب است و كذا زعفران به شير شرباً               

اند به سبب عظمت او گويند كه آن از اسـتخراج بقـراط             ست كه آن را يداهللا ناميده     ي ايشان دوايي ا   مجربات مشهوره 

است و طريق اخذ آن همان است كه در قول مسيحي و بوعلي گذشت شربت آن يك مثقال به آب كرفس با ترب يا                        

و عقـرب و    شربت اصول و خاكستر بسد سنگ را ساقط كند و اگر چه در امعا و طحال باشد و كذا خاكـستر آبگينـه                        

ي ماده به نويسد كه تنقيه؟ شرباً به آب گرم دور نزهت مي...مغز خربزه و نخود و حجر اسفنج و حجر اليهود خصوصاً   
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فصد و غيره كنند و مبالغه در نطوالت به مثل طبيخ خارخسك و بابونه و نديبات ؟ سنگ مثل سنجرينيا و كاميكنج                      

انتقاع در آبزن و زرق ادهان و ابصه به كثرت و مـالش بـدان و احتقـان                  و معجون لبوب و بزورات و مدرات و حمام و           

ها به نضجي است و روغن عقارب شربا و طالتر؟ و زرقا و طبيخ اجـزاي                كليات خصوصاً هنگام سدا؟ نمايند و اجود آن       

 و    اكـالً  شجر غار و ترب و عليق به روغن بادام شيرين مجرب است و كذا شونيز به سرگين موش و عسل و غـاريقون                      

؟ به حلتيت خـوردن و چكانيـدن مجـرب اسـت و يـد اهللا از مجربـات                   ..ي سوخته و خاكستر نانخواه كذلك و        آبگينه

جميع اطباست و گويند كه چون كبوتر بچه به روغن كنجد تنها به غير چيزي ديگر چون نمك و ابازير بپزنـد و بـر                         

تر از عالج سنگ مثانه است بهـر        كه عالج سنگ گرده ضعيف    خوردن او لزوم نمايند سنگ را بشكند ابو منصور گويد           

ي آن همان است كه در قول ايالقي گذشـت و در            رسد و اين دوا عجيب الفعل است و نسخه        آن كه دوا به سرعت مي     

آن بادام تلخ داخل است شربت دو درم به آب پرسياوشان مطبوخ چند روز و يا بگيرند پوست بيخ كبر و حب القلـت                        

ي آب تـرب  غار و دوقو و فطراساليون و حب المحلب و سـعد و وج و فـوه مـساوي شـربت دو درم بـه اوقيـه            و حب ال  

افشرده پس اگر حرارت پيدا كند چند روز توقف كرده باز اعاده كنند و تسكين حرارت به سكنجبين شكري كننـد و                      

ر شكستن سنگ عجيب است حب بلسان       ادامت آبزن و مالش روغن بر حالبين و كمرگاه و تكميد نمايند و اين دوا د               

تخم ترب دوقو فطراساليون پوست بيخ كبر بيخ جاوشر مغز بادام تلخ حـب الغـار خبطيانـا زراونـد مـدحرج اسـارون                        

قرومانا مر اشق سكبينج مقل فلفل وج مساوي صموغ را حل كرده ادويه را به روغن بلسان چرب كنند و بـسرشند و                       

؟ سنبل الطيـب    ...هند بعضي متأخرين در اين نسخه پوست بيخ باديان جاوشر اذخر            هر روز دو درم به طبيخ بزور بد       

اند كه هر روز يك درم  به دستور بدهند و           ؟ بزرالبنج سفيد عوض بيخ جاوشر افزوده و گفته        ...سليخه اسقولوقندريون   

نيـك عمـل كنـد و از        اين حب به شرط مداومت عجيب االثر است و اگر خاكستر كژدم دانگي هر روز مضاف سـازند                   

ي نافع سنگ گرده و مثانه خارخسك را در آن خاصيت است چون بنوشند يا حقنه كنند و همچنـين                    ي مفرده ادويه

هـا  صمغ بادام تلخ و پرسياوشان و فرومانا و حب الغار و ميعه و بادام تلخ و روغن او و مقل اليهود اگر هر كدام از ايـن      

ب خارخسك يا به آب برنجاسف يا آب بيخ خطمي يا آب پرسياوشان حـل كـرده                 را دو درم بعد سحق بگيرند و در آ        
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ها سه درم به آب باديان و آب تـرب يـا آب كـرفس يـا آب نخـود                    بخورند و كذلك بزركتان و حب القلت چون از اين         

 و قنـابري و  ي نهري خورند و غذاي او آب نخود سياه به زيت قوي باشد و زيتون المـاء و اسـفاناخ       سياه يا آب پودينه   

ي غليظـه پرهيـز كنـد و كـامخ كبـر و كـامخ               ي يماني به روغن بادام بخورد و از شير و عصائد و هرائس و اغذيه              بقله

كرفس و نانخواه و هر آنچه آن را حرارت و قبضي باشد از ساير اغذيه بخورد و اما احتـراز از تولـد حـصات بـه تـرك                             

كه منقي آالت بول و مجاري آن باشد و تنطيف آن به جميـع مـدرات                ي غليظه و استعمال قي و تعاهد چيزي         اغذيه

ي مفـرده بـراي     ي مؤلفه مثل سنجرينيا و امر و سيا و دوالكركم و مثروديطوس وامثال آن كنند و ادويـه                 بول از ادويه  

 است مفرد و اين تخم خربزه و خيار و بادرنگ و خبازي و تخم كرفس و نانخواه و سعد و زيره و تخم ترب و بادام تلخ

ي آنچه ادرار   مركب به قدر احتمال قوت و كذلك خوردن زيتون الماء و راسن و كامخ كبر و خربزه در زمان او و همه                     

ي آن بـه    نويسند كه عالج مشترك براي سنگ گرده و مثانه اين است كه اوال منع مـاده               بول كنند خضر و قرشي مي     

ي حصات افتد و تلطيـف غـذا كننـد و ادرار در بعـض                كه در آن ادويه    هاقي بسيار و اسهال بلغم به مسهالت و حقنه        

ي مدره با وي يـار      ي منتقه استعمال نمايند و بايد كه ادويه       اوقات تا چيزي قابل تحجر جمع نشود و بعد از آن ادويه           

-كند پس مي  بود تا آن را برساند و اين مثل تخم كرفس و فوه است لكين دواي مدر دواي مفتت را به سرعت خارج                       

بايد كه بدان دوايي مخلوط نمايند كه آن را در عضو مدتي ثابت دارد تا عمل او قوي گردد و اين مثل مصغ آلو است                         

و هر آنچه در آن دسومت و لزوجت باشد و از شدت وجع و خصوصاً حصوي خوف ورم بود و دواي مدر تحريك مـواد          

ي مقوي عضو مثل سليخه و سنبل بياميزند بهر آن كه وجـع             بايد كه با وي ادويه    به سوي عضو حصوي كند پس مي      

محلل قوت است بايد كه آنچه مسكن وجع باشد يا به خاصيت مثل تخم كرفس و تخم شبت و خطمي يا به تخـدير                        

كند و تر بدان باشد استعمال ميمثل خشخاش مخلوط سازند و طبيعت به اذن خالق آن هر دوا را در مقامي كه اليق              

كنم كه آن نزد ما معروف به ابوالفضيل است به وجهي كه            در يوناني آن را اطراغوليدوس نامند و گمان مي        عصفور كه   

اند و باشد كه آن معروف به صفراغون در افرنجيه باشد آن را خام و مطبوخ و مملـح بخورنـد                     وصف او در كتب نموده    

م كرفس هر واحـد ده درم تخـم جرجيـر دو    كه نافع حصات است و اين دوا در تفتت حصات مجرب است نانخواه تخ      
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درم همه را باريك ساييده هر روز دو درم از آن به آب سرد بخورند و اين دوا اگر با حرارت گرده باشد نافع است مغز                          

تخم خيارين و خربزه و كدو هر واحد يك جزو باديان نيم جزو شربت سه درم سـكنجبين بـزوري و اگـر نـيم جـزو                           

ي او را از اغذيه     تر بود و گاهي كه اطفال را در بول ريگ ظاهر شود پس بايد كه مرضعه               يند نافع ي سوخته افزا  آبگينه

ي غليظه پرهيز كنانند و از طبيخ خطاطيف خلق كثير از حصات و عسر البول خالصي يافته بگيرند خطاف كه                    رطبه

ر آن روغن بادام شيرين و پياز و ابزار و نخـود            آن را بابيل؟ گويند و بال و پر آن را دور كرده سالم در ديگ اندازند و ب                 

و ريزند و بعد پختن كشنيز و دارچيني نيم سكرجه بر آن كرفس معصور به قدر كوفته و نمك انداخته بپزند پس آب 

زبـان  رنويسد كـه گنجـشك مـسمي و         ؟؟؟ مي خوردن اين مطبوخ فايده كلي دارد       آميزند و بعد تنقية بدن      خولنجان  

بهتر و قوي است و ماء االرنب كه در قـول           خوردن  بموالغام  و در هندي    بابو الفضيل   و در عربي    اعون  افرنجيه به صفر    

تا مهرا گردد بپزند او در آب و به جمع اجزاي كه خرگوش را ذبح كنند اين است  آن  بوعلي سينا مسطور است طريق      

زعفـران ؟؟ حرمـل     كرفس انيسون   م  باب مجرب است تخ   و در اين    بشكند  كه اين سنگ را     بياشامند  صاف كرده   پس  

نـشاسته  سـي درم    هـر يـك     خطاطيـت   خاكستر  قسط  بست درم   گل سرخ   ده درم   هر يك   طويل  ند  وامرزردارچيني  

بدره كه در اينجا    به عسل سرشته استعمال نمايند و ادوية        بيخته  كوفته  باز و سه درم     هر يك پنج درم     سنبل الطيب   

و خيارين  و آنچه سر دست تخم      و انيسون و صعتر و شونيز و هليون          كرفس   به كار آيد آنچه گرم است باديان و تخم        

و امثال آنهاست   و فوه و تخم خرپزه      پرسياوشان  و آنچه معتدل است     خار خسك و تخم هندوانه و تخم كدو و كاكنج           

بنـا بـر تـضعيف      هميشه كه دوام او ضـرر دارد        بدهند  گاه    گاهبايد داد ليكن مدرات     هر چه از اينها مناسب مزاج باشد        

  كليه

  امراض مثانه

و خلـع   مثانه و قروح مثانه و جرب مثانه و جمودوم در مثانه            مثانه و اورام    و آن بست و يك مرض است يعني حصات          

و تقطيـر   و احتبـاس آن     مثانه و ريح مثانه و ضعف مثانه و حرقت البول و عـسر البـول                آن و اوجاع    مثانه و استرخاي    



1018 

 

فرمايـد كـه در       و ابوال غرنبيه و شـيخ مـي       الدم    البول و بول    و قلت البول    و كثرت الفراش    في و بول البول و سلس البول     

حصات اسـت و گـاهي در آن        و از آن جمله     و اورام رسد و عارض شود       مثانه نيز امراض سوء مزاج مادي و غير مادي          

د و امراض تفرق اتصال به اشـتقاق        آن را عارض گرد   و امراض و ضع ازنتود و انخالع        در صغر و كبر     امراض مقدار افتد    

وجع و ضعف از امساك بـول       و انقطاع و قروح عارض شود و ايضاً در آن خون به تدريج محقق شود و در آن                   و انفتاح   

و دوار بـه    اعضاي رئيسه و شريفه مثل دماغ عطف مـشارك گـردد و بـادي صـداع                 عارض شود و گاهي مثانه را ديگر        

جگر نيز پـس اكثـر استـسقا بـه          و مثل عطف    به سبب مشارك امراض حادة مثانه       د  انجامرسد و گاهي به سرسام        مي

نيز مثـل معالجـات گـرده بـود در          آن  و امراض مثانه در زمستان كثرت پذيرد و معالجة          سبب برودت مثانه پيدا شود      

وغات و ضمادات كه    و مر و مرزوقه   ن مشروبه باشد      و آ منقي و اقوي    آن و به ادوية     سوء مزاج و اورام و قروح و حصات         

غابر تين كننـد و كـسي كـه مثانـة او بـشكافد زد و بميـرد و بـه خـالف                       و در درزين    و زيرناف   حالبين  بدان تضميد   

ذكـر  زماني مهلت دهد و اوجاع مثانه در اهويه و رياح و بلدان شـماليه و در فـصول بـارده افتـد                       گرده كيان   شكافتن  

حاره مثل  هاي گرم و صموغ       و مروفات و مرزوقات از روغن     را گرم كند    حاره مثانه   اشياي مسخن مثانه جميع مدرات      

مزاج حاره به ؟؟؟ كـه      امراض كليه از سوء     از ادوية مذكوره در عالج      روغن قسط و ناردين و بان و كمادات و ضمادات           

آب سـرد   معلوم است بايد كرد ذكر چيز پاي مبر و مثانه آشاميدن شيرة خرفه و خيار و كـدو و شـرب طباشـير بـه                          

سـرد  هـاي   و از اطليه و مندل و كافور و فوفل به دوغ است و كذلك عصارات و لعابات بارده و روغـن                   تبريد مثانه كند    

تخم كاهو به كافور و مانند آن از اررقات خاصه به           گل خالص و روغن تخم كدو و روغن خشخاش و روغن            مثل روغن   

آنهـا از داخـل     خواه استعمال   باشد  بالفعل  كه حار   مثانه بايد   در تسخين   گويد كه ادوية مستعمله     شير زبان خجندي    

به عمل آرند زيرا كه جـوهر       مثانه اگر از خارج باشند بايد نيم گرم         در تبريد   بدن بود يا از خارج آن و ادوية مستعمله          

موضـع  آنكـه   باشند بهر   است و كذلك اگر مرزوقه باشند و آنچه متناول باشند جائر نيست كه بارد بالفعل                آن عصبي   

نشود مگر بعد از آنكه گرم شود و منارترين چيزهـا بـراي مثانـه اسـتعمال                 دواي متناول در آن نافذ      مثانه بعيد است    

  .حموضات است
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  حصات مثانه و رمل آن 

لزج و حرارت جرم مثانه و      غليظ  در حصات و رهل كليه مذكور شد يعني خلط          حصات مثانه و ريگ آن از اسبابي كه         

ن پيدا شود طريق تشخيص آن اگر كسي شكايت درد و گراني در موضع مثانه و نواحي آن و دشـواري                     آتنگي گردن   

و رقيـق باشـد دريـگ ؟؟ بـه تيرگـي و      اگـر بـول سـفيد    بايد كه بول آن را مالحظه نماينـد    بول يا احتباس آن كند      

الحـال گـردد و صـاحب آن          فـي بـول   در ته قاروره و معلوم شود و بعد فراغ از بول باز تقاضـاي               خاكستري و سفيدي    

آن به غير سبب و خروج مقعـد        پيوسته دست بر زها مالد و خارش در بيخ قضيب و غلبة نموظ يكبارگي و با سستي                  

بايـد كـه    نيز دريافت گردد و بايد دانست كه در مثانه حصات است پس اگر در اين شك افتد و عسر بول دوام نيابـد                        

مع روغـن بـر مثانـه       و حركت شديد دهند و آب گرم        و هر دو پاي او بردارند       مريض را امر كنند كه بر پشت بخسپد         

تا حصات از موضع خود زائل شود و بعده مريض را امر كنند كـه بـول كنـد                   ريزند و به دست از امضل به علي بمالند          

بـسيار كنـد    بول  آن  و بعد از    شود  زائل  مجري  آيد بهتر و االبقاثاطير حصات را دفع كنند تا از           پس اگر بول به فراغت      

او سنگ است و فرق در حصات كليه و مثانه به قول شيخ اين است كـه                 انيمفي ياد شود بدانند كه در مثانة        پس اگر   

تر به تيرگي     تر و بسيار بزرگ و مائل       بود و سنگ مثانه سخت    تر به سرخي      تر و مائل    تر و كوچك     اندك نرم   سنگ گرده 

اين حصات متفتتة منتنه پيدا شود و بول در حصات مثانه مائل به سـفيدي               و گاهي در    و خاكستري و سفيدي باشد      

زيتي و در اكثر رقيق     بود و رسوب او غير سرخ بلكه مائل به سفيدي و رماديت شد باد گاهي بول غليظ بود با رسوب                     

مگـر  فـضاست   زيرا كه مثانه مخـالت در       بود و خصوصاً در ابتدا و درد سنگ مثانه در شدت مثل سنگ گرده نباشند                

 مثانه افتد و بول را بند كند درد اشتداد نمايند و خشونت در حصات مثانه بيشتر بود بهر                    هنگامي كه سنگ در دهانة    

تر بـود زيـرا كـه     كند بر آن منضم گردد و لهذا اين بزرگآنكه در فضاست ممكن است كه مادة ديگر كه خشونت آن            

در يك مثانه دو سنگ يا بيشتر از آن بود و در حركت با يكديگر سوده                كه  است و گاهي اتفاق افتد      مكان اين فراختر    

و گاهي باريك رسوب نخالي به خـراش سـطح آن از سـنگ درشـت آيـد و در                    كثرت نمايد   سود و انعان سوده ريگ      
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كند و صاحب حبس مشاركت قضيب به مثانه دوام حصات مثانه حكه و وجع در قضيب و بيخ آن و درز بارد به سبب 

كثر دست به قضيب خويش برد خصوصاً اگر طفل باشد و دائم بادي انتشار بود و گاهي به خروج مقعد انجامد بـه                       او ا 

و هرگاه از بول فارغ شود و خواهش بـول ديگـر بـار در               بول  كند    سبب حبس و عبير بول و گاهي در آخر آن بالد از             

سـنگ   و اكثر خون در بول آيد به سـبب خـراش             حال نمايند بنا بر تقاضاي حصات مستدفعه باستد فاع بول مجتمع          

بول بند شود پس هرگاه صاحب حصات را بر پشت بخسپانند و بر مثانـة او                چون درشت كبير باشد و بيشتر       ً    خصوصا

مثانه جدا شود پس اگر در اين وقت بر         آب گرم ريزند تا مسترخي گردد و سرين او بردارند و نجنبانند سنگ از دهن                

ول جاري گردد و اين دليل قوي بر سنگ مثانه است و گـاهي ايـن را سـهل كنـد و بـروك صـاحب       عانه غمر كنند ب 

حصات بر هر دو زانو و ضم اعضاي او بعض به بعض و گاهي به داخل كردن انگشت در مقعد و جدا شـدن سـنگ بـر          

سهل گردد و پس هرگاه شكل بول به آساني آيد و گاهي اين به اشكال ديگر از غمزد عصر و استلقا و بردك مثل اين   

مثل اين تدابير نفع نه بخشد قاثاطير استعمال كنند تا سنگ دفع گردد و اگر در آنجا چيـزي باشـد كـه قاثـاطير را                          

و كذلك اگر ادخال او دشوار گردد       اصطكاك نمايد و آن را دفع كند و بول برآيد آن دليل قوي بر وجود حصات باشد                  

و گاهي قاثاطير داللت كند بـه آنچـه همـراه او            آن نكنند   ختي تكلف در ادخلل     كه به س  و در اين وقت بهتر آن است        

 مؤلد حصات و سنگ كوچك حالبس تر براي بول است از بزرگ بهر آنكه او ثابت تر در مجراي بود و امـا                         آيد بر مادة  

رت نمايد جرجاني   از مجري به سرعت زائل شود و بدان كه حصات مثانه در بالد شماليه خصوصاً در صبيان كث                 بزرگ  

تـر    ها و منفذ پاي ايـشان فـراخ         از بهر آنكه رگ   گويد كه كودكان و مردم بالغ و الغر را سنگ در مثانه بيشتر افتد                 مي

گويد كه در مثانة زنان سـنگ نـادر افتـد بهـر      يافتم و ميبود ئ محمد زكريا گويد كه انيمغي نگاه كردم و همچنين          

و بدين سبب   دارد  ر از مردان و به سوي خارج قصيرتر است و تعاويج يعني خم كمتر               ت  ايشان گشاده  مثانة    آنكه دهانة 

بـود و بـه     و هم او گويد كه گاهي سنگ مثانه بـزرگ و گـران              هر خلطي كه به مثانة ايشان فرود آيد زود بيرون آيد            

د ضعيف بـود و هرگـاه كـه          مقع  وقت براز كردن با مقعد مزاحمت كند و آن را بيرون آرد و بازگرداند خاصة اگر حلقة                

  ه را عسر بول تكليف بسيار دهد بايد دانست كه سنگ بزرگ نيست و بـدان سـبب اكثـر درد بانـة                      صاحب سنگ مثان  
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و نيامدن ريگ ريگ دليل     مثانه افتد و بول را باز دارد و كثرت ريگ وربول دليل سستي دريزاني سنگ بود و نيامدن                   

كـه مـريض سـاكن      درد كند و هرگاه     او  اده بدود و حركت كند قضيب       سختي سنگ بود و هرگاه كه صاحب مرض پي        

بلكـه در آن جداسـت عـالج        گردد و باز غلطد پس درد ساكن شود بايد دانست كه سنگ در مثانـه متـشبث نيـست                    

بايد به سبب بعد عـضو و سـردي مـزاج آن و               تر مي    اين مثل عالج حصات كليه نمايند اال در اينجا ادوية قوي            معالجة

تر در اين و ايضاً در اينجا خاصة دوايي كه در احليل به رزاقـه رسـانند و سـنگ را بـشكند                         د سنگ بزرگ و سخت    تول

مثل روغن عقارب و روغن خسك و بابونه و مانند آن استعمال نمايند و بر عانه بمالند و خوردن ترياق و شردويطوس                      

سـنفج خاكـستر عقـرب بـيخ        سان حب القلت مجـرا      و سنجرينيا نافع بود و اين دوا نيز منقت حصات است حب به ل             

كاكنج همه مساوي كوفته بيخته به آب خارخسك سبز بسزشند و در سايه خـشك سـاخته بـاز بـه آب مـذكور تـر                          

بكنند پس سفوف كننده فواه با عسل معجون سازند شربتى يك ماشـه             نمايند و خشك كنند و همچنان هفت نوبت         

 وقـت بهـر خـدر بـر     و همـان ه از زور سنگ و احتباس بول درد شديد پيـدا شـود   تا سه ماشه و كم و زياده و آنجا ك   

 آبزن نشانند بر زالنبج و شبت و كتان و گو كهرو و حلبه              در اين شعبانى افطاكى و يا بيهوشى دار علوى خان دهند و           

هر يك هفت لوله    سنبما لوگل پالس    برگ  نيپبرگقلت هر يك سه لوله برگ قنب نه لوله افتيمون هندى            و  و اكليل   

نيم لوله و باديان و تخم خربزه هر يك سه ماشه عسل سه لوله بنوشانند كـه فـى                    و    قلت يك  م تخ يو بايد كه شيره   

الفور درد را ساكن سازد و سنگ را بريزاند پس اگر سنگ در مجراى قضيب متعلق شود قضيب را در آب گرم نهند و                        

و بران مكرر بمالند تا آن كه بيرون آيد و اگر دانند كه بدين تـدبير بيـرون                  در احليل لعابات و اوبان به مرزقه رسانند         

ـ               نتواند آيد بايد كه بيمار را بر پشت باز خوابانيده دو متخصص پاى             هرطـرف  ه  هـا و دسـت او را بگيرنـد و برداشـته ب

انند و آبزن نرم بكار برنـد تـا         مثانه باز رود واال بقاثاطير آن را باز گردانند و منقتات نوش           ه  بجنبانند چندآن كه سنگ ب    

ريزه شده برآيد و اگر سنگ بزرگ باشد و مثانه برنيايد بايد كه گردن مثانه را شق كنند و سنگ را بيرون آرند و اين                         

بايد كرد و بعد از اين سن خطر دارد و بيـان ادويـه مفـرده كـه سـنگ مثانـه را بـشكند                           عمل در سن ده سالگى مى     

ريگ  سنگ مثانه و اخراج      نو شكر آبفته دو درم خوردن در شكست       امثل  ه  وتر ساييده ب  سويدى گويد كه سيرگين كب    
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ـ            ذبح مريض حصات و     ي ست و كذا تيسن را در حمام بر مثانه        اآن مجر  ه  كردن در سهولت خـروج حـصات از مثانـه ب

 زرد  يربـزه خاصيت مجرب و گويند كه شرب شير زنان به عسل و يا به شراب يكساله آميخته و كذا روغـن تخـم خ                      

اكـل تـرب و     و  شراب سفيد سوخته آن و غيـر سـوخته          ه   تند و يا ب    يسركهه  گينه مسحوق ب  آبواديان اكل آن و كذا      

وحشى و خولنجان مساوى چهار قيراط و كذا شرب طبخ نخود سياه و اكل جرم آن و كذا        همار يتخم آن و كذا زهره    

عصاره بيخ ترب و شراب تا هفت روز متواتر و كذا ه بابه تنها و بحب الغار و يا پوست بيخ ان به شراب يكساله و كذا ك        

صل و كذا عصاره خشك تنها و به شراب يا تخم آن و كذا روغن آن يك                 مفير و تخم آن و كذا شرب سركه         جبقله جر 

درم و كذا بهمن سفيد يك درم و كذا شرب آبنوس سوخته و غير سوخته و كذا روغن ناردين و كذا حـب القلـت بـه                   

بـاب و نمـك برنهـار و كـذا سـرطان نهـرى كوفتـه                ذرخاكستر عقرب و حجراليهود و كذا خون ا       ه  راب سفيد و يا ب    ش

عقه و كـذا خاكـستر      لقدر م ه  جوشانيده و كذا انيسون تا ايام متواتى و كذا خاكستر خون خرگوش و جلد او سوخته ب                

ه آن طيطوى سست بجمله اجزاى او سوخته و مثل آن پوست كير با رب انگور و كذا صفرا غون كه عقرب دو قيراط ب   

بـه شـراب و كـذا       بـيخ مخطمـي     خشك كرده بوزن باب و عسل و كذا مجرا سفنج به شراب و كذا               ه ملح كذا جگر بط  

سرگين كبوتر بچه كه هفت روز آن را تخم كتان خورانيده باشند و بعد از آن زبل او گرفتـه و در سـركه حـل كـرده                            

 بركبار و كذا نانخواه و كذا بلور به شراب يكساله و كذا برنجاسف و كـذا هليـون خـشك                     نوشيدن و كذا اكل  منغرضو     

م آن و كذا مقـل ارزق و كـذا        خكرده سوده هر روز شش درم متواتر خوردن و كذا مداومت اكل لحم ثعلب و شرب ش                

خون ايـل و كـذا      ل و كذا    حجر اليهود نيم ورم با اسقولوقندريون نيم درم و حب القلت ورم و كذا شونيز سوده به عس                 

نـر   بول يرزق و كذا شرباخراطين بطلى و كذا روغن بطم و كذا البسان كه آن نوعى از خردل است تخم آن و كذا ش         

 يا تخم آن و كذا بابونه و كذا روغن بلسان و كذا سليخه و كذا فسنتن رومـى هـر واحـد                        غربا و كذا برگ مريساى   گاو  

 مركبه كه هفت حصات مثانه است اگر حـب          يگ گرده مسطور شد ذكر ادويه     منقت سنگ مثانه است و باقى در سن       

تخم خربزه بكنجيـر كوفتـه بيختـه دو مثقـال بخورنـد       تخم كرفس نيم جزو     صنوبر پوست بيخ كبر هر يك ربع جزو         

ديگر اگر درد شدت كند اين بتريـد كاسرسـنگ مـسكن وجـع               منقت حصات و منقى مثانه و مخرج بول غليظ است         
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نـيم   سفيد هر يك شش ماشه گالب چهار توله نبات يك         ي  زيره ي تخم خربزه شيره   ي خيارين شيره  ييرهبدهند ش 

توله مجر اليهود سوده دو ماشه پاشيده باز شربت بزورى باز گلفند به جاى نبات كنند پس اگـر تـا روز سـوم درد رد                        

 ماشه افزايند باز ريوند چينـى چهـار          دو قو چهار   ي خار خشك شش ماشه شيره     ييد شيره آخفت شود و سنگ نه بر     

هـا دو     سرخ افزايند و مجر اليهود به گالب سوده نيز چهار سرخ كنند پس اگر در آخـر روز شـدت درد شـود جـو آن                         

مفتـشه   سفيد چهار ماشه با هر دو شيره مذكور افزوده و براى حفظ از خراش ادويـه                  ي زيره يماشه افزايند باز شيره   

لعاب گل خطمى چهار ماشه و براى تلببن با ادرار شربت دينار چهار توله باز شربت بـزورى              لعاب اسپتول شش ماشه     

ليـون  ب تخم ي كاكنج براى خوف زخم شدن مجراى بول و شيرهيگالب سوده شيرهه عوض آن كنند و مجر اليهود ب  

 ير ماشـه شـيره     حب القلت چهـا    ي خارخشك هر يك شش ماشه شيره      ي مغز تخم هندوانه شيره    يسه ماشه شيره  

 يك توله براى جالى مجارى داخل كرده دهند و بعد خفت درد نسخه خفيف كرده صـرف                  دتخت ترب سه ماشه شه    

 سفيد چهار ماشه گالب چهار توله شربت        ي زيره ي تخم خربزه نه ماشه شيره     ي خار خشك شش ماشه شيره     يشيره

  بزورى سه توله دهند 

 پالس ترب مع برگ جوشانيده روغن گل چهار توله داخل كرده نمايند و ايضاً در حالت درد نطول برگ شبت گل   

 توله  كنب الثقلب هر يك پنج تر      سفيد چهار ماشه عرق باديان عرق        ي زيره ي خار خشك شمس ماشه شيره     يشيره

  تخم كـرفس   ينج شيره ك كا يشيره  تخم خربزه شش ماشه شربت بزورى دو توله دهند باز          يگالب چهار توله شيره   

 ي پاشيده دهند بعـد سـفوف آبگينـه         سوده  زيره كنند سوم روز ريوند چينى دو ماشه        ي خارشتر عوض شيره   يشيره

سوخته و صمغ آلوبالو و غير آن واصل السوس با خطى جنازكى هر يـك چهـار ماشـه خيـارين كوفتـه شـش ماشـه                       

  . دجوشانيده نبات يا گلقند داخل كرده بالنگو پاشيده بدهن

 ي خطمى تخم مروبه يك چهـار ماشـه جوشـانيده شـيره            ي ريشه ،حصات باشد   از  به عسر  ى را بول  ديگر اگر طفل  

   خارخسك سه ماشه شربت بزورى دو توله دهند يحب القرطم شش ماشه شيره

سرماهى هر يك چهار سرخ به گـالب        عسر و درد زير ناف بود حجر اليهود سنگ        ه  ديگر اگر طفل نه سال را بول ب       
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 ماشـه   ود  دوقـو  يارخسك چهار ماشه لعاب گل خطمى سه ماشه يا احجـار مـذكوره همـراه شـيره                 خ يسوده شيره 

   تخم خربزه شش ماشه و خارخسك شش ماشه و تخم ناچار ماشه دهند يشيره

تره حب قرطم حب القلت تبريـك شـش ماشـه گـل نيلـوفر               ديگر براى تنقيه صاحب حصات بنفشه گاو زبان شاه        

اديان انيسون هر يك چهار ماشه جوشانيده گلقند سه توله يا شربت دينار چهار توله دهند                پرسياوشان عنب الثعلب ب   

و مالش روغن گل بر موضع درد كنند و اگر بلغم لزج باشد ادويه قويه بايد داد و در اثناى منـضجات قيبـا از مـسهل                           

 به آب برگ شبت پنج توله       ضماد از گل بابونه گل خطمى عنب الثعلب گل كافيشه هر يك شش ماشه كوفته بيخته               

 انيسون سه ماشـه     يروغن گل شش ماشه كننده بعده مسهل دهند و بعد از آن جوارش عود ترش شش ماشه شيره                 

 باديان چهار ماشه شربت بزدرى دو توله باز باديان انيسون هر يك ماشه سوده بجوارش عود سرشته با عـرق                     يشيره

گرم بالش فرمايند ديگر اگر حبس بول بـود و          ى بدهند و روغن شبت نيم     تره شربت بزدر  مكوه عرق گاوزبان عرق شاه    

 تخم خربـزه    ي خيارين شيره  ي خارخسك شيره  يخون كم كم آيد سنگ سر ماهى حجر اليهود هر يك ماشه شيره            

نيم توله بدهند و نطول از ترب مع برگ هفت عدد و             هر يك شش ماشه شربت بزورى شربت خشخاش هر واحد يك          

 و شلغم مع برگ هر واحد يك سير گل كافيشه چهار توله خسكدانه بابونه تخم قلت هـر يـك دو تولـه و                         برگ شبت 

  دستور نمايند ه غيره جوشانيده ب

ـ                          ه ديگر اگر كودكى دست بز بار برد و جنس بول و نفخ مثانه بود سنگ سر ماهى حجر اليهود هر يك دو سـرخ ب

  سك هر يك سه ماشه نبات توله دهند خارخي سفيده شيرهي زيرهيگالب سوده شيره

ديگر اگر با سوزش و درد شديد هنگام بول و مرض مزمن ذى ادوار مركب از سنگ بواسير و سوزاك باشد سـنگ                     

 حـب   ي خـار شـير شـيره      ي خارخسك شش ماشه شيره    يگالب سوده شيره  ه  ماشه حجر اليهود و ماشه ب      كيماهى  

تره دو توله نبات توله اسپينول شش ماشه پاشيده بدهند باز           ه عرق شاه  قرطم هر يك چهار ماشه عرق كيوار چهار تول        

 سروالى هر يك چهار ماشه لعاب گل خطمى سه ماشه خميره صندل يك تولـه                يشيره  دوقو ي باديان شيره  يشيره

و  كـاكنج    ي حب القرطم شـيره    يگالب سوده همراه شيره   ه  دهند باز حجر اليهود سنگ سر ماهى هر يك دو ماشه ب           
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  دهند  غيره بدهند اكثر مدرات در نوبت شدت عارضه مى

 يدواى البقر كه در تفتيت و اخراج سنگ كرده و مثانه مجرب بالتخلف نوشته شوره قلمـى سـه تولـه در كفچـه                       

آهنى انداخته برآتش گذارند و كبريت زرد يك توله سوده اندك اندك بران پاشند چـون شـوره آب شـود در ظـرف                        

دازند و حركت داده پهن سازند بعده سوره سه ماشه به آب برگ ترب نيم پادو جهت سوزاك با شير                    ان دارمسى قلعى 

بز دهند و گويند كه شخصى از بيست سال مبتالى اين مرض بود اين دوا سه ماشه بـه آب بـرگ تـرب نـه تولـه در                            

ور و بيدمشك هر يك پنج تولـه         گل دواودى سه توله در گالب نيم پا و عرق كي           يترنجبين پنج توله صبح و با شيره      

 خـشكار مقـرر كردنـد و آب         جـان هر روغن گاو پخته      گونبات سه توله وقت شام دادند و غذا لحم فاخته و مرغ حق            

  ها بيرون آمدند و صحت يافت ريزه بسيار سنگبيستمروز ه  پرورده بسيار نوشانيدند بيشوره

 با گالب نيم پا بخورانند      ماشهارش ملين علوى خان نه       بول بند شود و قبض باشد اول جو        تديگر اگر سبب حصا   

ساعت نجومى دواى البقر مذكور سه ماشه نبات سه ماشه با يك پياله آب برگ ترب و عـسل سـه                       يك يفاصلهه  و ب 

كوه گل پالس برگ كرنب وتيپ باغى وقنب پنبـه دانـه و             متوله بنوشانند ليكن اول در اين آبزن نشانند باديان قرطم           

   زرد هر يك نه توله به دستور آبزن نمايند مجرب است نسميبرگ يا

سفوف مدر ريل از مختار ابن هيبل مغز تخم خيارين مغز تخم خربزه جنازى تخم كرفس باديان هـر واحـد يـك                       

گل سرخ سعد   و  خواه برگ سداب فلفل     نجزو مغز بادام حب البان بيخ عليق بيخ كاكنج حب بلسان دوفوفقاح اذخر نا             

   سه درم يا كم از آن باطبخ پرسياوشان بخورند ي پخته جز و كوفتههر يك نيم

 بادبان ناخواه هر يك سه مثقال تخـم         املنيون بيخ كاسنى بيخ باديان هر يك هفت مثقال          هستشربت كه مفتت    

رزه خيـا ال تخم خيار تخـم      قمثقال تخم كشوت و گل كشوت هر واحد دو مث          نيم مثقال پرسياوشان يك    كرفس يك 

چهار مثقال تخم كاسنى يك پنج مثقال قند سواسير سـركه پـا و سـير بـه دسـتور مرتـب سـازند و بـه آب                            هر يك   

  پرسياوشان بنوشند 

رطـل از   شربت حسك جهت تفتت سنگ مثانه و عسر بول تازه را بكوبند و اندك آب پاشيده بنفشيرند پس يـك    
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كوفتـه   خار خسك خشك باشد دو يا سه اوقيه نيم        رند و اگر    آقوام  ه  ميخته ب آاين آب و دواوقيه عسل و دورطل قند         

  قوام آرند ه رطل قند آميخته ب تر كرده بجوشانند و صاف كرده يك شبانه روز در آب يك

ضماد كه براى حصات مثانه ازوالد حكيم علوى منان منقـول اسـت سـنگ سـر مـاهى حجـر اليهـود بـرگ حنـا                    

 تازه اقحوان كوفته به آب باديـان تـازه          شبتن جعده    سنگ پشت خارخسك تخم هليو     يبيضهپرسياوشان برنجاسف   

  ه ضماد نمايند نگرم برعا نيمكردهسرشته روغن عقرب روغن حسك داخل 

 يگ حنـا كمـاقيطوس كمـاذربوس بيـضه        رايضاً كه همين نفع دارد خاكستر عقرب حجر اليهود سنگ سرماهى ب           

تازه آب باديان تـازه آب عنـب الثعلـب روغـن      گل سرخ گل خطمى كوفته به آب شبت       لوسنگ پشت مغز استه آلوبا    

  گرم ضماد نمايند نيمكردهحسك روغن سداب داخل 

عرق انناس جهت سنگ مثانه مجرب است انناس دوازده عدد پاره پاره كرده باديان روناس هر يك يك آثار پيـاز                     

ت باشد ريخته عرق كشند      چهار انگش  يقدر كه باالى اجزا    سفيد خار خسك هر يك دو اثار در ديگ انداخته آب آن           

  است  جا معتبرين ا قدرى نبات صبح و شام دو زن سيرلبست و چهار توله دراخوراك پادسير ب

مسهل معمول در سنگ مثانه گل بنفشه خبازى خطمى خار خسك تخم خربزه گاو زبان خيارين كوفته هر يـك                    

ه پوست بـيخ كاسـنى نـه ماشـه سـناى            شش ماشه گل نيلوفر گل سرخ هريك چهار ماشه سپستان بيست و پنج دان             

سه توله فلوس خيار شبتر شـش تولـه         قند   يك توله شب در آب گرم خيسانيده صبح خام ماليده صاف كرده گل             مكي

ماليده باز صاف نموده شربت دينار چهار توله روغن بادام شش ماشه داخل كرده بدهند غذا دو سـير نخـوداب شـام                       

  به  و دهندمياست كه اول شربت دينار عرقيات در وقت شدت درد            وه و دستور  كمشله و تا دو سير به جاى آب غرق          

دهند و گاهى صرف شيرجات كاسرسنگ و مخرج ريگ           كنند باز منفج داده مسهل مى       گرم مالش مى  بت نيم شروغن  

  كند  كفايت مى

خه اسـفند حـب     ر دشتى حب الغـار سـلي      زسنگ مثانه را منفعت نيك دارد اسارون تخم گ         ماسويه   معجون از ابن  

  سان همه را برابر نرم بكوبند و بحر بريخته به آب باديان و عسل مقوم معجون سازند و سه درم بخورند لسان عود بلب
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 نواب علوى خان مجرب بالتكليف ايرسا تخم سيساليوس كماذريوس هوفاريقون الدن            عمعجون حجر اليهود مختر   

ى حرف جبلى زعفران سنبل الطيب تخم كرفس جعـده سـداب   سياه هر يك چهار مثقال حمايا هشت مثقال دارچين   

برى اصل السوس حجر اليهود مشك هر يك دوازده مثقال تخم فنجشكت حرف هندى هر يك بيست و چهار مثقال                    

 سه چند عسل مقوم به سر شنار خوراك سه درم يا شراب ممزوج بـه عـسل و دراثنـاى                     اقروماناليست و پنج مثقال ب    

  محلله و مدره بكار برند اين نطول از ادويه 

دوغ يا آب خوردن سنگ مثانه و بادگوله را نافع اسـت و              ه هر يك دو دانگ با     كو به قول اطباى هند جواكهارسها       

ايضاً مجرب بوره كاه جاروب يك توله جوانسه سه توله هر دو را جوش داده صاف نمـوده بنوشـند و گوينـد كـه اگـر                           

و سوخته در ظرفى نگهدارند و سه درم بخورند سـنگ مثانـه دور شـود و                 كوپنل درخت كنجد در سايه خشك كنند        

 كلتمى و كاسنى و يا گـل داودى جوشـانيده نوشـيدن خـواه               ينوشيدن آب ترب به شكر سفيد آميخته و كذا شيره         

سفوف كرده خوردن وكذا از كال چوب انگور در آب سائيده آشاميدن يا بـيخ درخـت جيـت را در آب بـرنج سـاتهى                          

  ه نوشيدن و يا تخم خربزه تخم قرطم كلتمى جوشانيده شكر سرخ آميخته نوشيدن نافع است سائيد

ست كه معجونى كه در آن عقرب سوخته سـه           ا اقوال خالق مؤلف اقتباس سينويسد كه از جمله ادويه مجربه اين          

س بدهند و يا دوائـى       كرفس هفت ماشه در عرق اننا      يدانگ با شيره   نيم درم است و در قول ابوسهل خواهد آيد يك         

كه در آن خاكستر بيخ كرنب منطى است و در بحث سنگ كرده در قول بـوعلى سـينا گذشـت در آن حـب القلـت                           

اين بدهند و ديد بائن گيـاهى اسـت كـه در            ه  ا عرق دهد ب   بافزوده همه مساوى گرفته نبات برابر آميخته يك مثقال          

نج آثار گرفته پودينه خشك قوه تخـم قلـت هـر يـك سـه پـا و                   باشد پ   موسم برشكال بركنا و ماهى تاالب بسيار مى       

 و هـر يـك آثـار عـوض          دآميخته پنج شيشه عرق كشند شربتى از نه توله تابست توله و گاهى تخم قـرطم و گـوگر                  

گيرند و ينچ آثار نبات افزوده به دستور عرق كشيده از نيم پاوتاپـا              كنند و تخم قلت نيز يك آثار مي         پودينه داخل مى  

ها يكماشه نبات برابر بخورند و بـااليش آب           ل سه ماشه جواك   ي ه يكنند و يا دانه     ثار سنگ گرده نيز استعمال مى     و آ 

برگ ترب و يا شلغم و يا چغندر و يا سرمق يك پياله با شكر سرخ پنج توله بنوشند و كذا خاكستر مرغ سليمانى سه                     
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آب زردك  پوست خربزه و كـذا      خيار و بادرنگ خشك و كذا       ماشه با نبات برابر و كذا پوست خيار شنبر و كذا پوست             

سنگ گرده گذشت يك درم تا يـك      جرب بوعلى سيناست و در    م كه   هيشكر نيم آثار و يا معجون ارمد      نو آب     با عسل 

ابن سبيل دهند كه مجرب به تخلف است و يا حجراليهود را در عرق كيـور اصـاليه                   ارتخممثقال بدهند و يا معجون      

اغذ مصرى آلوده فتيله ساخته در احليل گذارند و كذا سفر در خمر آميخته وكذا خوردن مغرعكه بـه قـدر                     كرده بر ك  

 گردنخود بانبات و كذا مغركالغ دشتى خشك كرده و كذا جعل خشك كرده سه ماشه با نبات هفت ماشه با عرق گو                     

يچى گالن در روغن گلو پختـه بنـان تنـك از             واال ي زيره قرنفل و و باديان و كذا مغر عكه با پياز سفيد و فلفل گردد             

شادن بول و شكستن سنگ مجرب است و        گروغن چرب نموده خوردن و كذا گوشت آن پخته با نان تناول كردن در               

كذا آب بيخ علفى كه از آن بور يافتند افشرده يك اوقيه و آب انناس كه يك دوكش كشيده افشرده باشند و اوقيـه و              

عدد پاره پاره نموده جوشانيده آبزن كردن و در حالـت           ده   و بيخ علف مذكور و آثار و انناس          ننبات نيم اوقيه نوشيند   

نشستن با بزن تكرار دوا كردن به دستور نافع و مجرب و گويند كه سنگ مثانه و گرده بوزن چهار حبه نبات برابر به                        

گويد كه اگر سنگ در فـضاى مثانـه باشـد           ابوسهل   اءبآب شبيه دادن سنگ را شكسته بريزاند و كذا افى  اسرار االط            

سوى گردن مثانه يا قصبه احليـل دفـع شـود عـسبر بـول               ه  وجع شديد نبود بهر آن  كه جاى فراخ است ليكن اگر ب            

كه شبت و اكليل الملك و بابونه و بيخ خطمى و برزكتـان و               شديد و درد مفرط عارض گردد و پس به سرعت درآبي          

 پرسياوشان و برگ فنجشك و عصى الراعـى و مرزنجـوش و گـل سـرخ خوشـانيده                   صلبه و سافرج و سنبل الطيب و      

باشند بنشانند و بقيروطى معمول از سوم در روغن بابونه و پيه بط و ماكيان و مقل و بهروزه واشـق بـر موضـع طـال                           

 قـوى   يضماد متخداز پرسياوشان و برگ عصى الراعى و سافرج و جعده و خطمى ضـماد نماينـد و ادويـه                   ه  كنند و ب  

 در و روغن حنا كـه  منقت حصات بخورند پس اگر از استعمال اين ادويه عضو مسترحى و ضعيف گردد روغن سوسن                 

 ن مرور كند قرحه پيدا كند شير به عسل بنوشـانند و            آ مواضعى كه اندر   آن سنبل هندى باشد بمالند و اگر سنگ در        

ـ      آن  جليل بند شود و در     يقصبهعالج قروح آن مواضع نمايند و اگر سنگ در نفس           ه  معالجه ب  بعـضى  ه   تثبث كنـد ب

رفق مص كنند تا خارج گردد و اگـر سـنگ           ه  ن قطرات اندر آن چكانند پس ب       آ از هاى مرخيه مذكوره بمالند و      روغن
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مقولد در مثانه بزرگ باشد كه در مجارى بول خارج نشود بادويه كاسرسنگ عالج كنند پـس اگـر فائـده نكننـد يـا                         

د بدون شق عالج نبوده و ادويه مفرده منقت حصات تخم خربزه است و تخم خيار و آب آهن گران و مالغى عائق گرد

گلقند   بادام خون تيس بعد خشك كردن سائيده با         و صمغ آلو و صمغ     طرا مشيع و قصب الزر    كندر و مش  غآب طبخ چ  

ه در قول بوعلى سينا مسطور      رعانه ذبح كردن در حمام و غير آن كه در بحث حصات كلي            ه  عسلى خوردن ياتيس را ب    

ل مـ رعائه بمالند و با پنبه حمول كنند و تركيب آن نيـز در بحـث مـذكور در قـول صـاحب كا             ه  شد و روغن عقرب ب    

تر از جمله اين ادويه باشند حاجت افتد و با ادويـه مفقتـه              كه قوي  سوى چيزي ه  گذشت و در تنقيت حصات مثانه ب      

 مثل بيخ  قوه و پوست بيخ كبرووح و در قودنانخواه واسـارون و تخـم كـرفس و                    ادويه كه ادرار بول غليظ كثير نمايد      

فودفطر اساليون مخلوط سـازند و ايـضاً        دتخم فنجكشت و اذخروقرومانا و مو     و  باديان وانيسون و كاشم و سيساليوس       

قـوى  ي م ايـضاً ادويـه   ميزند و   آتر كند مثل فلفلى و ساذج بادى        ادويه باشد و فعل آن را قوى و سريع         ادويه كه منفد  

. كنـد   مخلوط كنند و ايضاً در تنقيت حصات نفع مى        قرومانا  اعضاى بول مثل سنبل الطيب و حماما و قصب الرزيره و            

اين طبخ پرسياوشان اسقولوقندريون هر     ه  ب قدر دو اوقيه يا   ه  دانگ به آب راسن رطب ب      خاكستر عقرب از دانگى تا دو     

رطل آب بجوشانند تا ثلث او بماند صاف كرده هـر روز             دوه  ان هر واحد ده درم ب     واحد سه درم بيخ كرفس و بيخ بادي       

اسـت و گـاهى      بگينه سوخته از دو دانگ تا دو ثلث درم بخورند جائز          آيك اوقيه بنوشند و اگر عوض خاكستر عقرب         

 و حمـول بـصوف از     كنند و نغويق عانه       روغن عقرب مع روغن ناردين يا روغن بلسان و آب سداب مى             مثانه بر  يحقه

  يند و ايضاً آبگينه سوخته يك درم مغز تخم خربزه و دو درم به آب نخود سياه دادن نفع كند مانن ميآ

ختـه  پتـه   فحجر واسقولوقندريون و غير آن كه در بحث حصات كليه در قول بوعلى گذشت كو              مجرا اسفنج   ديگر  

  سه درم به آب كرفس بدهند 

   ديگر پرسياوشان درم به آب كرفس

ديگر مغز تخم خربزه و خيار و بادرنگ هر واحد پنج درم تخم ترب شلغم صحرايى دو قونطر اساليون هر واحـد و                       

ختـه چهـار درم يـك كـرفس و تـرب            پدو درم تخم كرفس باديان هر واحد سه درم حب المحلب چهار درم كوفتـه                
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  جوشانيده صاف كرده بدهند 

احد شش درم پرسياوشـان اسـقولوقندريون هـر واحـد پـنج درم              ديگر خار خشك ده درم دو قوفطراساليون هر و        

انجير سفيد هفت عدد در چهار رطل آب بجوشانند تا يك رطل بماند صاف كرده يك سكرجه بعـد خـروج از حمـام                        

  بنوشند

ديگر اسقولوقندريون يك اوقيه حلب مقشر نيم اوقيه در دو رطل آب بپرند تا سوم حصه بماند صـاف كـرده يـك                       

  شند سكرجه بنو

  ال زراوند نيم مثقال به عسل سرشته چهار درم بطال بخورند ثقديگر حب الحلب مقشر كوفته دو مثقال زعفران م

سان هر واحد دو درم ادويـه  له روغن بل سائيعهيشونيز هر واحد هفت درم جند بيد سر م        ديگر حب الحلب مقشر   

ربت دو درم بـه آب زيـره و سـداب ديگـر عقـارب           سـازند شـ   معجون  لت كرده به عسل       كوفته بر روغن بلسان و ميعه     

سوخته سه درم و نيم خطيبانا يك نيم درم زنجبيل يك درم فلفل دار فلفل هر واحد دو درم و نيم بـيخ كـاكنج بـخ      

درم جند بيدستر چهار درم كوفته بخيه به عسل معجون سازند و شش ماه بدارند شربتى از دانگى تا دو دانگ به آب                       

بـه  ا به اين طريق بسوزند كه بگيرند ده عقرب زنده و در كوزه گلى نو انداخته سر او بند گفتنـد و                       كرفس و عقارب ر   

تنـور  چوب انگور گرم كنند بعده خاكستر از آن دور كرده در آن كوزه بهند و دهـن                  ه  ور را ب  و تن  گندم طال كنند     آرد

ب را برآورده در ظرف آبگينه بدارند       رردد و عقا   گ دند تا سر  ررده بدا آو كنند و يك شب بگذارند پس آن كوزه را بر          بند

و وقت حاجت سائيده مقدار دو قيراط با چند يقون بخورانند كه آن سنگ بشكند و مستعد از پيدا شـدن سـنگ در                        

  آن محفوظ دارد 

 ترب دو اوقيه حل كنند و از آن هر روز مقدار يك             يعصارهه   ارمنى پنج درم سوده به عسل سرشته ب        يديگر بوره 

  درم بدهند 

ديگر اسارون قوه تخم كرفس هر واحد دو درم انيسون دو قودج حب بلسان كتيرا تخم خربزه هر واحـد سـه درم                       

  خته به عسل سرشته به آب ترب بدهند بيكوفته 
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ديگر حب بلسان و پودينه دشتى خشك باقى اجزا همان است كه در بحث حصات كليـه در  قـول بـوعلى سـينا                         

  ى ممزوج سه نيم اوقيه بدهند گذشت و ملعقه باطال

تر است زيرا كه باردتر و بعيدتر و سنگ آن شديد الـتمكن از شـدت             ادويه قوي ه  تيخ سفير بايد كه مثانه محتاج ب      

 مذكوره در عالج حصات كليه است و شردوبطوس نفع كند اگر سنگ كوچك              ي قويه ي او ادويه  ياست و ادويه   انعقاد

نيم اوقيه به شـراب و       وقيه مع محلب مقشر   اسقولوقندريون يك   اسيا و نفع كند ايشان را       چنين اثانا يا نرم باشد و هم    

 است ايشان را قلت كوفته پانزده درم پرسياوشـان هفـت درم اسـقولوقندريون پـنج درم خـار خـسك ده درم و                          نافع

ته جوشانيد بياشامند   قوفطر اساليون هر واحد چهار درم انجير سفيد هفت عدد به دستورى كه در قول ابوسهل گذش                

 معروفه ادويه مثل    يتر باشد و در آن با ادويه      ين احتياج افتد ايشان استعمال آن كنند به آن كه قوي           ا نيم رطل و ور   

برگ فنجشكت و پرسياوشان و سافح و تمام گل سرخ بود و چيزي كه در آن قبض باشد تا ارضـاء مفـرط نگـردد دو                          

ان روغن  باست و بهترين اد      كىمها ضماد مغل      و قرفيون داخل كنند و افضل آن      درم وخات ايشان بارزد و زفت واشق        

 و بدان چيزى مقوى آميزند و ادويه ضمادات ايشان بيخ اسقولوقندريون و بيخ نيـل  و زرقاًاست ضماد و قطوراً      عقارب

ب بـا مـذكور در    و جعده ساذج و خطمى و پرسياوشان است و در آن مثل برگ عصى الراعى داخل كنند و گنجشك                    

ها مخـصوص    حصات كليه و آنچه بادى از طبقه مذكور شد اين را بسيار نافع است و از آنچه ايشان را در معالجات آن                     

 دشوارى آيـد يـا    ه  است اين است كه ادويه حصات در زراقه استعمال كنند پس بدان انتقاع شديد يابند و چون بول ب                  

بعضى كسان ميـان  پس  شق نباشد به سبب حائلى يا به سبب حين سوىه بند شود به سبب حصات مثانه و سبيل ب      

شود و اگر چه عبـث غيـر          نهند تا بول از آن خارج شود و دموت دفع مى            كنند و در آن ابنوبه مى       حلقه و هر صفير مى    

از سنى است و چون ادويه نفع نه بخشد و اراده شق كنند بايد كه شخصى را براى شق او اختيار كنند كه آن واقـف                          

تشريح مثانه باشد و موضعى را دانسته باشد كه از گردن مثانه ادعيه منـى متـصل اسـت و موضـع شـريان و موضـع                    

كه  الدم يا ناصوري  نزف  لحمى را از مثانه شناسا بود تادر آنچه اجتناب واجب بود احتياط نمايند پس آفت در قبل يا                   

  از قبل از آن تكميل كند ملخم نشود حادث نشود و بايد كه اسفل روده و مثانه را 
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عباس گويد كه اسباب مؤلد سنگ مثانه در اكثر امر اشياى مؤلد حصات كليه است و لهذا تدبير صاحب ادبا دو و                      

اغذيه تدبير واحد بود از تقليل غذا و استعمال اغذيه لطيفه مؤلد كيموس محمود و اجتناب اغذيه غليظ مؤؤلد بلغم و    

و ريخـتن   ملطـف   ها محلـل      طفه منقتعه حصات و تمريخ عانه و موضع مثانه به روغن          خلط غليظ و استعمال ادويه مل     

آب گرم كه در آن بابونه و اكليل الملك و پرسياوشان و حلبه و خـار خـسك و ماننـد آن جوشـانيده باشـند و ايـضاً                             

يم درم به آب نخود    گرم دهند و عقارب سوخته چون دو  دانگ تا ن          صاحب او را حجر اليهود سوده نيم درم به آب نيم          

سياه بدهند منفعت بين نمايد و اين دو حصات مثانه نيك كند بگيرند آبگينه سوخته غير مستعمل و سنگى كـه در                      

اسفنج يافته شود و حجر اليهود هر واحد يكجر و صمغ عربى و صمغ الوداسقولون قندريون هر واحد دو جزء همـه را                       

  كنجبين بخورند سبه  دو درم به حرير ريختهباريك سائيده 

 ع است پوست بـيخ كبروخولنجـان و خارخـسك و          فصفت دواى ديگر كه در شكستن سنگ مثانه كافى و بالغ الن           

 دعا قرقرجا و جند بيد ستمر هر واحد دو درم دارچينى و زنجبيل و فلفل سفيد و ريوند چينى و دار فلفـل                        فرفيون و 

 و كمـا قيطـوس و كمـاذريوس و مـرو خبطيانـا و اصـل                 راساليون و قسط وسيلخه   طو دو قود تخم كرفس هندى و ف       

 سـياه و    ي و زيـره   ديـدحرج و نـانخواه و مـصطكي و فووباسـن          زراونـد طويـل     دالسوس و فراسيون واسـقولوقندريون      

قيرباديان و بريان و خردل و مغز چلغوزه وانيسون و حب بلسان و تخم كزرد و تخم سداب و تخـم فجـشك اسـت و                          

آلو هـر واحـد سـه       اه و حب دهمشت و فقاح اوخر هر واحد يك نيم درم حب القلت و صمغ                 و انجمان سي  تخم انجره   

و با يك اوقيه و نيم روغن بلسان لـت كـرده بـه         به حرير ريخته     درم عقارب سوخته چهار درم همه را باريك سائيده          

عقارب ه را نفع كند      مثان حصاتعسل كوفته به سر و شربت دودانگ تا نيم درم بعد شش ماه صفت معجون ديگر كه                  

 دفطر اساليون هر واحد سه درم انيسون و باديان و تخم كرفس و نـانخواه و فلفـل                   ورد ووقود مهروفود  سوخته و نوشا  

چهار درم همه   هر واحد   هر واحد دو درم سداب خشك پنج درم تخم شبت و تخم ترب               جند بيدستر    سفيد و سياه و   

ازند شربتى از آن نيم درم تا نيم مثقال يا اين كه در آن باديان و تخم را باريك سائيده به عسل كف گرفته معجون س

 بـاب كه در    ها اگر تازه باشند نافع است باذن اهللا و كذالك بايد كه سائر تدبيري               كرفس جوشانيده باشند يا به آب آن      
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ردنـد و در سـنگ      كليه ذكر كرديم استعمال نمايند پس هرگاه سائر ادويه مستعمله در اين بـاب اسـتعمل ك                 حصات

  چيزى عمل نكند بايد كه اخراج آن بشكافتن نمايند 

آميز چون تخم كتان و لعاب آن و چون           اسمعيل گويد كه اگر در مثانه دردى بود ادويه مسكن وجع باادويه منقته            

 مغز چلغوزه و فندق و تخم خطمى و صمغ بسفانج صمغ جوز و چون سنگ گرده به مثانـه فـرود آيـد بابونـه اكليـل                          

هاى گرم چـون روغـن سـداب بمالنـد تـا درد               خته بر مثانه ريزند و روغن     پالملك سبوس گندم تخم خطمى در آب        

 روغن عقرب در مجراى قضيت چكانند و بر مثانه مالند و به مقعد بردارند تا سنگ را بشكند و طبخ سـداب                       وبنشاند  

دارد خاصه اگر حرارت غالب نباشـد و مثانـه          د  سوو مرزنجوش با روغن بلسان و روغن ناردين و لفظ سفيد چكانيدن             

ي گـرم   نشايد از بهر آن كـه ادويـه       تر از ادويه گرده بايد ليكن ادويه سخت گرم            درد نكند و بدآن كه ادويه مثانه گرم       

ماده را متحجر كند و سبب زيادتى علت گردد و جالينوس گويد مردى را كه  او را اين مرض بود مرا حكايت كـرد از                  

از ي او   يش كه او را در طبخ كرنب نشاندى و بازنكوقيه مغز تخم خربزه كوفتـه بـا شـكر بـوى دادى مثانـه                       طيب خو 

سنگ پاك شد و نيم درم تا نيم مثقال آبگينه سوخته با وقيه آب گرم بدهند سنگ را بشكند و با بـول بيـرون آرد و                           

اديان و سنبل بسانيد تا خوشـبو شـود         ه  تيس گويند خشك كرده ماندگى ب     بزكه بنازي   مقدار يك ملعقه خون كبش      

آن را با شراب شيرين دهند كه سنگ را بريزاند و اگر تيس را برزهار صاحب اين علت بكشند تا خـون بـران ريختـه                          

شود سخت سود دارد و استعمال همه ادويه گرمابه و آبزن نافقر بود و اين حب مثانه را بشكند اشق و فلفل و هر يك 

خود سازند و هر بامداد سه      ن مثقال هر چهار مثقال همه را در شراب شيرين سرشته حبه القدر              مثقال حب بلسان دو   

حب بخورند در گرمابه يا بعد خروج از آن در مدت چهل روز مثانه را پاك كند و بدانند كه اگر سنگ مجراى بـول را                    

 خون خالص بـود اگـر بـول بـا            بول با خون ممزوح آيد يا       سنگ بخراشد وجراحت كند عالمتش آنست كه بعد خروج       

خون تنك آميخته بود بايد دانست كه جراحت در گرده افتاده است و اگر اول خون آيد پس بـول بايـد دانـست كـه                          

جراحت در مثانه يا در مجراى قضيت افتاده است و موضع درد بران گواهى دهد پس هرگاه جراحـت افتـاد در حـال                        

جراحت را عالج كننده وين دو التهام جراحت كنـد گـل ارمنـى كنـد دو      رگ باسيلق بايد زد تا ورم ساكن شود پس          
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بـاز تنـگ       بـه آب     االخوين هر يك يك جزو اقاقياى مغسول سدس جزو مغز تخم خربزه برابر همـه باريـك سـاييده                  

ها سازند هر يك مثقالى هر روز يك قرص به آب سرد يا به آب بارتنـگ و ماننـد آن بامـداد بخورنـد و بعـد ده                            قرص

اعت از طعام يك قرص ديگر بدهند و سفيد آب از زيره و گل مختوم دوم االخوين مساوى و افيون دهم حصه يك                       س

جز و از همه شياف سازند و به وقت حاجت به آب بارتنگ يا به گالب ساييده به مجراى قـضيت بچكاننـد و ايـن دو                           

 و گل ارمنى و گلنار و كندر برابر افيون ربع يك جزو             اخون را از گرده و مثانه و مقعد و غير آن باز دارد بگيرند كهربا              

 بول الدم ياد كرده آيد و اگر خون در مجرى بسته شود عـالج آن در                 بابشربتى مثقال به آب سماق و باقى عالج در          

  بحث جمود الدم بيايد 

مفيد بـود و     غذا دررياضت معتدل و تناول اغذيه كه در حصات كليه گذشت             تقليلخجندى گويد كه ترك عشا و       

شرب آب گرم بر نهار تولد حصات را نفع كند و اگر درد شدت كند كند مخدرات مثل فلوتياى روى و فارس دهند و                        

 اين چنين مفشت حصات است پوست بيخ كبر پوست بيخ باديان پوست بيخ كرفس بكيـك اوقيـه پوسـت تـرب دو                      

و نانخواه باريك ساييده به عسل سرشته يك مثقال         فطراساليون هم نيم اوقيه سركه سد طل شربت پانزده درم           ه  قيدا

خوردن منقت حصات و منقى آالت شامل است وارسجاين مقشه حصات اين نسخه سجربيناسـت جندبيدسـترافيون                 

يك دو درم فلفل وار فلفل قند قسط هر يك دوازده درم زعفران درم قند را در عسل                    قوهر  و دارچينى اساردن فرمود  

 سازند و بعد شش ماه از درم تا دو درم استعمال كنند و اين نبادق مخرج حصاتـست و او را                      حل  كرده بدان معجون    

بول بقوت كند تخم كرفس مردد و قوفطراساليون قوه اسارون ابهل نانخواه سنبل الطيب باديان بادام تلـخ قـسط هـر     

ويـه را سرشـته از آن بنـادق    يك ده درم تخم خربزه مقشربست درم و زاريح مقطوع الراس را در شراب حل كـرده اد         

تـاج  حست استـسقاى لحمـى و امراضـى را كـه م            ا سازند و از دو درم تا سه درم بخورند و اين حبس بول را نيز نيكو               

مثانه عند ورزى كه ميان خصيتين عنق تبلطيف بدن باشند نفع كند و اگر معالجات مذكوره فائده نكند معالجه بشق  

هاى محلـل     تقليل غذا و تلطيف او كنند و عانه را به روغن          ه  كه عالج سنگ مثانه ب    ست بايد كرد سعيد گويد      ا  و مقعد 

 يكه در آن بابونه و اكليل الملك و حلبه پخته باشـند بريزنـد و شـيره                 ن بمالند و آبي   آ شبت و روغن به   مثل روغن   
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نـد و افـضل ازيـن جملـه         گالب بياشامند و بخوردن زيتون دراسن و كامخ كبرد خربزه امـر كن            ه  تخم خيار و خربزه ب    

هاى سـفيد و      عصفوريست كه رنگ او متوسط ميان رنگ اصفر ورماوى است و در بازوى او پر طاليى و در دم او نقطه                    

طريق شوربا يا   ه  آن را حركات متواتر و صفير دائم بود كه آن را خاصيت عجيب در شكستن سنگ مثانه است چون ب                   

خورند و اگر روغن عقارب در مثانه چكانند يا آن را بمالند نفع عيب عاجل               بريان خورند يا ملح نموده خشك كنند و ب        

بخشند و اگر سنگ كوچك بود و به سوي قضيب مندفع گردد آن را بكشند و عقب خـروج آن را در احليـل شـياف                          

 باشد عنق تر ابيض بشير زنان و سفيده بيضه به مزرقه رسانند و اگر سنگ بزرگ باشد بقاثاطير دفع كنند و اگر بزرگ       

  مثانه شق كرده بيرون آرند 

ـ   و كندش  ست آبگينه سوخته و سرگين كبوتر     اتر  ابن نوح گويد كه اين دوا در كسر حصارت قوي          قـدر  ه  مساوى ب

درم به آب ترب معصور بخورند و ايضاً سرگين كبوتر يك و نيم درم كندش و دو درم ذاريح نـيم دانـگ شـربت نـيم                           

برودت شديد باشد مثانه او را به روغن ناردين ابن بلسان يـا روغـن عقـارب بـه آب                     ر با قدر قوت و اگ   ه  تر ب درم و كم  

سداب و باديان و چغندر حقته كنند و تمريخ عانه بر روغن عقارب و تقطير آن در احليـل هـر روز چنـد قطـره بعـد                            

 درم مثانـه تـيس      خروج از آبزن و حمول آن بصوف نافع است و خاكستر سرطان نهرى دو درم به شـراب و يـا يـك                      

كند و اما در وقت هيجان مرض عانه و پشت و خاصره را به روغن خيرى بمالند و                    سوخته يا صمغ آلونيم درم نفع مى      

ن برگ كرئب و برنجاسف ادينه سبز و سرگين كبوتر و قرطم جوشانيده باشند بنـشانند پـس اگـر                     آ اندر آبزن كه  در

  سنگ بزرگ باشد عالج او شق و اخراج آنست 

ترب يا باب كرفس يا به       به آب     رشى و خضر بنويسند كه ادويه قويه حصات كليه به سكنجبين عنصلى و بزورى             ق

جا استعمال نمايند و بايد كه دوام آبزن و نطول به مرخيات كنند تـا مجـرى نـرم شـود و خـروج                         ين ا آب باديان در  

  . سنگ آسان گردد و درد تسكين يابد

    

  اورام مثانه و دبيله آن 



1036 

 

   

آماسى كه اندر مثانه افتد اكثر آن حار باشد از ماده خون گرم لطيف يا مره صفرا يا مركـب ازيـن هـر دو مـاده و                            

ابتداً و يا به سبب خراش حصات در مشقت وابالم آن و ضربه و سقطه عارض شود و گاهى در مثانـه ورم بلغمـى بـه                           

و انخدار آن طوبى و گاهى ورم صلب عقب ورم حـار            سبب كثرت رطوبات و خون رطولى و استنقاع مثانه در رطوبات            

  و يا عقب ضربه يا سقطه يا شق مثانه حادث گردد 

شديد و ضربان و نخس درعانه و انتفاخ آن و عسر بـول يـا تقطيـر آن يـا                    درد  طريق تشخيص اين اقسام ورم اگر       

ى زبـان و    ه و هـذيان و سـيا      ره و تب حاد محرقه و تشنگى و سردى اطـراف          واحتباس آن و سرعت نبض و ناريت قار       

 از  صفراويرم دموى و    وى درعانه از خارج و گاهى بادى احتباس براز باشد ورم چهار بود و فرق در                 خگاهى ظهور سر  

قى صفراى صرف و جز آن آثار مخصوصه صفرا و كثرت ثقل و انتفـاخ               وشدت تشنگى و درد و حرقت شديد در مثانه          

  المات مخصوص خون بايد كرد مثانه و سرخى رد و چشم و مانند آن ع

و اگر وجع و التهاب و حرارت نباشد وگراتى در مثانه و دشوارى بول و ضعف ساقين بـود ورم بـاقى باشـد و اگـر                            

رم عظيم باشد ظاهر محـسوس گـردد و         و و دعائه و تمدد در آن بود و بول و براز هر دو به دشوارى آيد و اگر                    صالبت

 اسـت و اكثـر ايـن خـصوص در       درديفرمايد كـه ايـن مـرض          باشد و شيخ مى   رم صلب   وها خذر و ضعيف شود        ساق

 متـصل   حـرارت تـب   ست كه با وى      ا صليبيان به سبب حصارت و ايالم و شاخ آن مثانه را عارض شود و روى اين آن                

ه باشد و احتباس بول و براز و درد به شدت بوده و در بول نضج نباشد و اين قبايل است و اكثر ايـن وقتـى باشـد كـ                             

ها چون در بول ثغل راست سفيد ابليس ظاهر شود و آن اميدوارتر است و با ديبلـه شـعريرات                    چون دبيله گردد و دل    

مختلفه و جمليت مختله كه در دبيله گفته شد ظاهر شود و كذالك بر نضج او نرمى و سكون اعـراض و نفـخ بـول و                           

ج ظاهر نگردد و منفجر نشود در يك هفتـه بكـشد و             رسوب آن و بر انفجار آن بول بدى داللت كندو اگر عالمات نض            

گـشايد و     اكثر انفجارات مثانه طرف گردن آن بود و گاهى نائل جراحى ديگر باشد و گاهى به سوى باطن مثانـه مـى                     

 و خدرسـاقين و اضـطراب و        ثقـل شكافد و در صالبت مثانه اعراض صالبت كليه از احتبـاس              گاهى به جهت ديگر مى    
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  . تر از آن باشدقاء عارض شود و اگرچه كمضعف و تادى باستس

   

    

  اعالن ورم خار مثانه 

   

بايد كه قوى باشند و در ابتال به درات           رده نمايند مگر آن كه ادويه مستعمله در اين مى         كعالجش مثل عالج ورم     

آرد جو بنفشه خطمـى      مرخيه مثل    ي لينه ضماد ننمائيد و ادويه بارده    قابضه  دهند و هيچ وقت از اشياى بارده        نقويه  

علب و آب كاسنى سبز و موم و روغـن          ث گذارند و از آب غسب ال      برعانهن نشينند و ثقل آن را        آ در آب جوشانيده اندر   

گل روغن بنفشه قيروطى ساخته ضماد كنند و اگر خواهند ادويه سابق نيز در اين قيروطى افزايند و بعد از چند روز                      

-شير تازه و روغن بنفشه يا روغن بابونه سرشته ضماد كنند كه در ورم مثانـه بـي                 نان ميده و كنجد مقشر كوبيده با        

بتريـد  نظير است و ديگر ادويه مرخى ويلين و محلـل كـه             رم مثانه بى  وديل است و نوشيدن شير شتر براى تحليل         ع

ت الت محلـ  اندك نمايند مثل شلغم و برگ كرنب و بابونه و خارخسك ضـماد كـردن مفيـد بـود و هـر روز در تقويـ                         

بحسب تلبين ماده و استعداد جمع آن در تحليل او بيفزايند و اين ضماد محلل ورم خار خارج و داخل مثانه و رحـم                        

معمول است گل خطمى بابونه غنب الثعلب اسپنول تخم ريحان آرد جوهر يك چهار ماشه رسـوت دو ماشـه كوفتـه                      

ضماد كنند و ايضاً معمول گل خطمى آرد و جو بزرگتـان            بيخته به آب عنب الثعلب تازه و روغن گل و اندكى سركه             

ب الثعلب شش ماشه كوفته به شير گاو و نيم پاد مثل مرهم   نگل سرخ اكليل الملك مرزنجوش هر يك چهار ماشه ع         

دو عدد مخلوط ساخته از بيرون ضماد نماينـد و قابلـه در موضـع معلـوم     مرغ   يبيضهخته روغن گل دو توله زردى       پ

قوى بود جهت تحرير كاهو كوفته دوانگى افيون و نيم دانگ زعفـران در آن آميختـه بـر روغـن     د  جا كه در  بنهند و آن  

الم كند و اگر ورم تحليل نشود و  تسكين  بادام ضماد نمايند و چون درد ساكن شود بزودى دور كنند و باشد كه شير                

   الحام به عمل كند ريم بمدرات بعدهو منقيات اراده ريم كند آنچه درد بيله كليه مذكور شد از منضجات و منفجرات 
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فرمايد كه واجبست در ابتدا قصد باسليق چپ بحـسب قـوت كـه آن اولـى عالجـات                     اقوال مهره شيخ الرئيس مى    

وافضل آنست و استعجال نمايند اگر در آنجا حرارت شديدتر باشد بضمادات مـدت قـصير دوران افـراط نكننـد و نـه                        

ورم را به سرعت صلب كند بلكه ابتدا به مرخيات نمايند و اگر از ايـن مـانع از حـبس                     طول دهند كه آن مضرست و       

شديد نباشد اين اولى بود بهر آن كه عضو عصبى است و لهذا استرون عليل به سوي كمـادات تبكيـدات يـا سـفج و                          

د گردد و قريب اين     له و مثانه منفوخ مملو به آب گرم واويان مليه لطفه مشت           لصوف معموس وراب مطبوخ بليعات مح     

است از آنچه در عالج ورم كليه معلوم شده و معذالك تلطف برزق نمايند اگر استعمل باشـد از قاثـاطير در ابتـدا بـه                          

مثل لعاب اسپنول در شير خرما ماء الشعير در  شير خركه ابن سليم ترست و بعد از آن شير خـرد شـحوم و سـپس                           

بحسب اوقات ورم معلوم است و گاهى حقنه بدان به مراتب آن نفع كنـد و                خيار شنبر در شير زنان على الترتيب كه         

 روغن بنفشه و روغن بابونه و مانند آن است و ايضاً            ياز اضمده جيده بعد اول ابتدا نان ميده و كنجد متقشر به شيره            

كنـد و قريـب منتهـى        جوش داده ضماداً و كماواً اگر تجاور از هفته           رطبهشلغم جوش كرده خيلى نيكو است و ايضاً         

باشد آرد باقال و بزرگتان و بابونه و مثلث ضماد كنند و بعد انحطاط قصد صافن كنند و در اسـتعمال محـالت بـسط                         

 ورم كليه و گاهى احتياج بضماد از زوفا چند بيدتسر و موم افتد و خصوصاً      بابنمايند از اضمد و از مراهم مذكوره در         

وس ايشان در آبزن خيلى سودمند است حتى اگر ايشان را بول آيد بهتر آن است                بعد محذرات و بدانند كه اوست جل      

انـد و     هاى آبزن ايشان آن است كه در آن ارخا بود از آنچه به مرات معلـوم كـرده                   ن كنند و بهترين آب     آ كه بول اندر  

شـود و پـس       ل مـى  مانا و سعد و سنبل و مماتا و اذخر مع جلسه و تخـم كتـان داخـ                 دن و قر  اگاهى درآن دار شيشع   

اند آن مثل طبيخ بزرگتـان و حلبـه اسـت و ايـضاً                هاى مرخيه كه مكرر دانسته      كند و اين آب     تسكين وجع و ورم مى    

آنچه در آن شلغم و خار خسك و كرنب جوشانيده باشند و عالج و بيله قريب از عالج و بيله كليه است بلكه محتـاج                         

انـد و     ميدن خشخاش سفيد يـك درم و نـيم در طـبخ سـنبل و سـتوده                آشا تر باشند و  ست كه ادويه اين قوي     ا بدان

 باشد و چون درد داشته نمايد و خون هوت باشد از مخـدرات اطليـه حمـوالت چـاره                    وجعخصوصاً چون عسر بول و      

ربع ورم صافيون و در آن بگيرند ا ياز بيخ و بيروج و خشخاش و رزيت سرشته است طال معمول   مثل  اما اطليه   نباشد  
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مول كنند پس اكثر راحت بايد و فـى الحـال خـواب             حاندك زعفران حل كنند و خرقه آلوده درد بر          ه  ن بنفشه ب  روغ

آيد و گاهى قدرتى از آن ورقاثاطير استعمال كنند اگر تحمل باشند و طالى افيون از خارج قوى التخديرسـت و امـا                       

   عالج سرسام و برسام است  و سائر مثلهبرشا

ر ورم مثانه بايد كه نظر كنند اگر آن خار باشد و اين از سبب خارجى مثل ضـربه و سـقطه                      ابن عباس گويد كه د    

لك بـول   معـذ صد رگ باسليق كنند و روغن بنفشه بر موضع آن بمالنـد و آب گـرم بريزنـد و اگـر                      فبايد كه     باشد مى 

ى باشد بايـد كـه در ايـن         ى قضيت بيفشارند كه بول خارج شود و هرگاه ورم از سبب داخل            به سو متبس بود مثانه را     

م روغـن   اخى العـ  مـ قروطى معمول از آب كاسنى و عنب الثعلب و آب كـاكنج و آب               بيقصد باسليق نمايند و در ابتدا       

وم سفيد ضماد كنند بعد از آن به آرد جو و خطمى و بفشه خشك و صـندل سـفيد هـر واحـد يكنجـر و                           مبنفشه و   

كدو پخته باشند و روغن بنفشه آميخته ضماد نمايند و تخم خيـار و              باريك ساييده در آبى كه عنب الثعلب و جراده          

بادرنگ و تخم خربزه و مغز تخم كدو هر واحد پنج درم تخم خرفه چهار درم تخم خطمى و خبازى و پرسياوشان هر 

يم واحد سه درم باريك ساييده دو درم گالب با شربت بنفشه بدهند و چون درم به منتهى رسد و در طريق لضج و ر                       

ه و بزركتـان  و پرسياوشـان پختـه    بـ كردن  شروع نمايد بايد كه بران آب گرم كه اندر آن بابونه و اكليل الملك و حل       

 دكـرده يـا اسـفنج آغـشته تكميـ          تر  باشند مع روغن بنفشه و روغن خيرى نطول كنند و در اين آب قطعه يا پارچه               

 ورم بابونه و پنجرسنه و آرد شليم و كرنب خشك هر واحد كنمايند و حلبه و بزركتان هر واحد ده درم خطمى و آرد  

 مطبـوخ معـصور     رخشك و پرسياوشان هر واحد چهار درم همه را باريك ساييده به عسل انجي             بنفشه  اكليل الملك و    

اند بر مثانه نيم گرم ضماد كنند و مكـرر بـه عمـل آرنـد و سـفوف                     سرشته و اندك پيه ماكيان و بط و روغن گداخته         

رنگ و تخم خربزه هر واحد چهار درم تخم و تخم خطمى و خبازى و تخم كتـان هـر                    دغز تخم خيار و تخم با     دهند م 

قيه آب مطبوخ حلبه و پرسياوشان و اين سـه  وو يك اميفتنج دو اوقيه ه واحد دو درم باريك كوفته شربتى سه درم ب 

تقـيح  ه مذكور شد بايد كرد كه ايـن نـضج و   كي اضمدهها و استعمال     ب و روغن  به آ  و تنطيل    مداومتروز بخورند و    

و بنفـشه   بعد تقيح نمايد باذن اهللا تعالى پس اگر طبيعت قبض شود آب كاكنج و آب لـبالب و روغـن                     تفجران  ورم و   
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 خـشك جوشـانيده مغـز خيـار         يمرى و يا آبى كه در ان سپستان و خطمى و سبوس و خبازى و بزركتان و بنفـشه                  

بنفشه داخل كرده باشند بدهند كه اين تلبين طبيعـت انـشاء اهللا تعـالى خواهـد كـرد و                    ن  غرو شنبر در آن ماليده و    

چون خراج مثانه بشكافد ابن سفوف بدهند بگيرند كتيرا و بزركتان هر واحد دو درم نشاسته چهـار درم گـل ارمنـى                       

 تخم خيـار    بگيرنديا  يك درم همه را باريك سائيده شربت يك درم تا مثقال به شربت خشخاش يا به شربت عناب و                    

بادرنگ و نشاسته هر واحد يك و نيم درم حب الصنوبر كبار مقشرده عدد همه را باريك سوده از دو درم تا سه درم و 

  به شريت بفشه يا شربت خشخاش بدهند و باقى عالج در قمروح مثانه مسطور شود 

ت خون برارند و اگر نمائيد در گذشـته باشـد           نويسند كه اول رگ باسليق زنند و به اندازه قو           ايالتى و جرجانى مى   

 صفراوى بـود ضـماد رادع برنهنـد و        نمايند اور گذشته باشد رگ مابض زنند و اگر آماس           رگ قابض زنند و اگر آماس       

  باشد از بهـر آن     وابرنهادن ر  مرخي   ى بازگردانند تا صلب نشود و اگر الم صعب نباشد اول ضماد           خضمادات مز ه   ب دزو

 است و بدين سبب است كه آن به تكميد از آب گرم و روغن راحت يابد و اين تكميد چنـان باشـد                        كه عضو عصبانى  

اره به روغن بنفشه چرب كننـد و نـيم گـرم    پاسفنج با پشم  گرم پر كنند و بران موضع نهند و پر آب     گاو يكه مثانه 

هاى نرم فرودارند مثل حقنه       تحقنبه   اندكى خيار شنبر دهند و طبع را      ه  ب الثعلب ب  نرده بران موضع نهند و آب ع      ك

رفق اندكى لعـاب    ه  جهد بايد كرد تا ب     كه از حلبه و خطمى و تخم كتان و سبوس و روغن بنفشه سازند و مانند آن و                 

ـ   با شير   ا شير زنان و بعد از آن خيار شنبر          باسپنول و شير زنان به مجراى قضيب چكانند يا اندكى كشكاب             ه زنان و ب

و درد بنشاند    دده و خيار شنبر و شير زنان حقنه كردن سود دارد و آماس را نرم كند و لضج                   ابهمين لعاب و كشك   

اندكى روغن بابونه آميخته چرب دارند و بعد سه روز روغن بابونه تنها بكار برند ه و پيوسته مثانه را به روغن  بنفشه ب       

سـت كـه در قـول        ا باقى تـدبير همـان     ل آرند و  ان دميده و غيره كه در قول شيخ گذشت به عم           ن و ضماد نيز از مغز    

  مذكور مسطور شد 

 كنند اگر قوت وسن و وقت حاضر مساعدت كند و هر صبح جالب از بنفشه                باسليقابن الياس گويد كه اول قصد       

 عدد شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم بدهند و غذا با ماء الـشعير                 هچهار درم و تخم كاسنى سه درم و عناب د         
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ربت خشخاش يا شربت خورانند و روغن بنفـشه بمالنـد و بـه آب گـرم كـه در آن بنفـشه و پوسـت خـشخاش                به ش 

جوشانيده باشند تطول كنند و درابيكه بنفشه و خبازى و خطمى پخته باشند بنشانند و با ضماد از بنفشه و خطمـى                      

ن بنفشه نمايند و چون احتباس بول       ى العالم و جراده كدو در روغ      مو صندلين و آب عنب الثعلب و آب كاكنج و آب            

كـه در آن پرسياوشـان        بزور ثالثه هر واحد ده درم و شكر سفيد ده درم بنوشند و يا سـتوفي                يباشد شيره   شدته  ب

است و در قول ابن عباس گذشت چهار درم به شربت بنفشه يا شربت خشخاش هر كـدام كـه باشـد ده درم بدهنـد                          

تر يـا    هر واحد ده درم است و تخم كدو مطروح باقى به دستور و يا از برگ كنجد                سه تخم اول    اين جا وزن    ليكن در   

و تخم خيارين هست از تخم  شروع كند و اروئوده نفجو شير ضماد كنند و چون درم ببه مغز نان سميد كنجد مقشر 

واحد ده درم بنوشند لعاب اسپنول هر ه ريم كردن باشد هر صبح جالب از شربت بنفشه بخربزه به زور ثلثه به مادت 

 ماش و مغـز بـادام و گوشـت بچـه            ي درم بخورند و غذا فروره     ه بزركتان هر واحد سه درم شكر سفيد د         و يا تخم مرد  

 و حلبه تخم كتان در آب       تمرغ دهند و مريض را در آبزن كه بنفشه و خطمى و خبازى و پرسياوشان و اكليل و شب                  

شليم آرد كرسنه كرنب خشك برزكتان بابونه اكليل الملك          ند بنفشه آرد  آن جوشانيده باشد بنشانند و اين ضماد كن       

  خبازى هر واحد يك كف همه را باريك سائيده يا همه ماكيان يا بط يا مغز ساق بقرسرسته ضماد كنند 

اله است و هر صبح شربت بنفشه و شربت عنـاب          تامراض ق از  خجندى گويد كه قصد باسليق يا صافن كنند و اين           

نيلوفر بمالند و بـه آبـى كـه در آن بنفـشه و               هاى سردتر مثل روغن بنفشه و       ت خشخاش بياشامند و به روغن     يا شرب 

پوست خشخاش و خبازى و خطمى پخته باشند بطول كنند و به خطمى و خار خـسك و كـاكنج و عنـب الثعلـب و                 

 در آن افـراط ننماينـد بـه سـبب           رده رادعه شديد الـروع ضـماد نكننـد و         بدر ابتدا الضمادات س   و  نيلوفر ضماد كنند    

شير به مرزقه رسـانند و چـون از ابتـدا    ه ب لعاب بزر قطونا عصبيت عضور و در احليل آب حى العالم و شير دختران با          

تجاوز كند بنان سميدورزى بيضه و روغن گل ضماد كنند و گويند كه در اين وقت طـال شـلجحيم پختـه و پوسـت                         

 كند اعانت نمائيد چنانچـه جالبـات از         تقيحكه   چزيه  افع بود و چون ورم نضج بايد ب       خربزه و بابونه و اكليل الملك ن      

 و اسپنول و ضمادات معمول از بابونه و اكليل الملك و حلبه و بزركتان بكار برند و كذا ضـماد بـرگ                       دشكر و تخم مر   
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ن سرافيون گفته كه ورم خـار       كنجد و غيره كه  در قول ابن الياس گذشت و تنطيل و تمريخ بقير وطيات نمايند و اب                  

  عارض شود  مثانه در اكثر طفالن را وقت روئيدن موى زهار

به التد گويد كه عالج ورم خار مثانه بقصد باسليق و هفت اندام و شرب ماء الشعير به روغن بادام و تليـين                       تابن ه 

 تخم خيار و لعاب اسـپنول       ي تخم خرفه و شيره    يخيار شنبر وجالب و نوشيدن شيره     به فلوس   طبع اگر قبض باشد     

 كدو و صندل و آب عنـب الثعلـب و آب حـى العـالم كننـده و           يه جراده به شربت بنفشه بايد گردد و تضميد مثانه ب        

انتها رسد بر مثانه آب رياحين بريزند و روغن و موم بمالند پس اگر ورم ريم كند و بشكافد قرص كاكنج               ه  چون ورم ب  

ارت قوى باشد قرص خشخاش به شربت بنفشه بدهند و غـذا بـه مـزوره اسـفاناخ                  به شربت خشخاش دهند و اگر حر      

  سازند و چون صالح يابد در خوردن چوزه مرغ بريان فسخت نمائيد 

ابومنصور گويد كه عالج ورم مثانه همان است كه در ورم كليه گذشت پس اگر حرارت تسكين نيابد و ورم و ريم                      

عالج قروح آالت بول معالجه نمايند و چون ريم بول كند           ه  ضربان است ب  كردن شروع كند و عالمتش شدت نحس و         

ده ذكر يابد بدهند و رازى گفته كه مبزور موصوفه در عالج حرقه البول بخورانند بعده اقراصي كه در باب بول الدم وال

  قوايض نيست ه بورم خار مثانه محتاج بارخا در ابتداست به خالف ساير اعضا زيرا كه عضو عصبى است و محتاج 

وذ ضعيف القوه گردد فلهذا بايد كه       فبود و هنگام ن    ديره  نويسند كه نفوذ مشروبات به سوي مثانه ب         شريف خان مى  

تـر از نطـوالت بـود و        تر باشد اال سبب بقاى ضمادات بر عضو بدنى قوي         وقات بيش رز ضمادات و نطوالت و   ه  عنايت ب 

 سريع النفوذ باشد و اما زروقات گاهى در دين وقت به سبب ايالم              يادويهغير بعيد از ظاهر بدن است تا محتاج          عضو

ى خـ ممتنع گردد و بدانند كه بر استعمال مرخيات كثيره در اول ظهور علت به سـبب سـماعت ايـن سـخن كـه مر                        

درد جذاب مـواد    و  كند بسيار حريص نشوند زيرا كه عضو شديد الحس است درد اندر آن مفرط بود                  تسكين وجع مى  

تمام شود و مـاده مـستقر گـردد و           گرداند بلكه هر گاه   اى عضو براى قبول مواد عضو را قابل مي        خكثرت است و ار   ه  ب

پس مرخى با وجود اعداد و ماده را براى نضج توسيع مكان بران نمايد پس ضغطه كم گردد و آن را قلـت وجـع الزم                   

  شود 
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  عالج ورم بلغمى مثانه 

   

قى كنند و حقنه حاد بكار برند و در طبيخ مرزنجوش و بابونه و تمام و بـرگ                  وليه نمايند   مثل عالج ورم بلغمى ك    

دشـوارى آيـد    ه  غار و مانند آن بنشينند و شربت بزورى حار و مدرات به ماء العسل و خيار شنبر بنوشند و اگر بول ب                     

قـال بخورنـد و عقـب او        سفوف از تخم كرفس و مغز تخم خربزه و رب الـسوس و انيـسون سـاخته هـر روز يـك مث                      

هاى محلله در مجراى قـضيب چكاننـد و بـر مثانـه طـال               سكنجبين يا جالب يا آب شير گرم بنوشند و ادويه و روغن           

يـن  اكنند و بمالند و چون مريض صالح يابد مرغ بريان و كباب بزغاله و نخود غذا سازند و به قول خجندى گاهى از                        

 و مالش عانه به روغن      ر نوشيدن ماء االصول يا شربت او به روغن بيد انجي          رطوبات رياح بالورم حادث شود و عالجش      

و شـبت و    و پودينـه    جند بيدستر و حليتت و مشك و غاليه و تضميد به آب سداب              ه  يا شتر ب   سوسن و مغز ساق بقر    

زه به شكر   نافع است و تناول معاجين مذكوره در باب قولنج ريحى و سعيد گويد كه مريض را تخم خرب                 جند بيدستر   

دهند و گفتند بخورانند و آب نيم گرم بنوشانند و غذا نخوداب دهند پس اگر صالح نيابد قدرى از معجون سنجرمينا                     

  به شربت انجير دهند 

   

    

  عالج ورم صلب مثانه 

   

فلوس خيار شـنبر و روغـن بـادام دهنـد و ورا             ه  آب بزورمدره مثل تخم خيارين دهليون واغسيون و پرسياوشان ب         

اده متحجر نگردد و بلكه بادى رعايت نضج و تليين كنند و آب كرنب و آب نخود بنوشـند كـه                     مورار مبالغه نكنند تا     
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ه كند و آبزن محلل ملين مثل طبيخ بابونه و اكليـل و بزركتـان و حلبـه خطمـى و تخـم قـرطم و                          بتحليل ادرام صل  

اى محلل مثل روغن غار و زنبق و پيه ماكيان و بـط             ه  پرسياوشان و خار خسك نمايند و بر مثانه نطول كنند و روغن           

بمالند و با ضمده محلله مثل بابونه و تخم كتان و صلبه واشق و مقل به مغز ساق بقرور روغن قسط وزيت و آنچه در                         

  عالج ورم صلب كليه گذشت ضماد نمايند

 يـك شـش ماشـه باديـان نـه           ايضاً بهر سختى مثانه با درد و حبس بول اول طبيخ خار خسك خسته آلو با گوهر                

كوفته در عرق عنب الثعلب جوشانيده صاف نموده با شربت بزورى دهند و اگر بول               نيم  ماشه تخم خربزه شش ماشه      

نيايد طبيخ عنب الثعلب شش ماشه خيارين كوفته نه ماشه خار خسك شش ماشه جوشانيده شربت بزورى دو تولـه                    

 خارخسك هر واحد شش ماشه كوفته بيخته به آب شبت تـازه و              دهند و ضماد گل خطمى گل كافيشه عنب الثعلب        

  آب عنب الثعلب تازه بر موضع مثانه كنند 

و درد همه احشا و كثرت مواد باشد بهتر و اندك پشك موش بندنـد و                 هضم   ايضاً اگر صالبت و درد مثانه با فساد       

 ي خيـارين شـيره    يچهار ماشـه شـيره     عنب الثعلب    يكى چهار ماشه سوده به گل قند سرشته همراه شيره         مسناى  

  خارخسك هر يك شش ماشه شربت دينار سه توله دهند 

 تخم كاسنى شش ماشه لعاب گل خطمى سه ماشه نبات بـه             يها سوده دو ماشه افزايند باز شيره        دوم روز جواك  

بات و سـاك عنـب   ها با شيرجات مذكوره افزوده بدهند باز شربت دينار عوض ن جاى سنا و گل قند و شربت و جواك     

الثعلب و شله ماليم غذا سازند بعده منهمج عنب الثعلب پرسياوشان هر يك چهار ماشه جوشانيده لعاب گل خطمى                   

 ير تخم خربزه هر يك شش ماشـه شـربت بنفـشه دو تولـه خاكـش             ي مغز تخم هندوانه شيره    يسفيد سه ماشه شيره   

 شربت بنفشه و خاكشى دهند باز سناى مكـى نـه ماشـه             و ن خياري يچهار ماشه بدهند باز لعاب گل خطمى و شيره        

گل بنفشه شش ماشه گل خطمى سه ماشه تخم خطمى خبازى هر يك چهار ماشـه خيـارين كوفتـه شـش ماشـه                         

جوشانيده گل قند سه توله دهند باز گل خطمى سه ماشه در عرق عنب الثعلب ده توله جوشانيده نبات يـك و نـيم                        

اركه مذكور شد بنهند باز چون صالبت به نرمى اندك آيد برگ سـداب سـعد كـوفى             توله دهند و ضماد محلل ورم ح      



1045 

 

 عنـب   يكندر  مصطكى هر يك ماشه سوده تناول نمايند بااليش گل خطمى به دستور جوشانيده بنوشند باز شـيره                  

ـ  خيارين شش ماشه شربت بـزورى        يالثعلب شش ماشه لعاب گل خطمى سه ماشه شيره         ج  دو تولـه بـالنگو پـن       دارب

بود ريشه خطمى تخم مرو هر يك چهـار          شض پيچ ماشه پاشيده دهند و ضماد مذكور به دستور نهند بعده اگر عوار           

 باديان چهار ماشه شربت انار شيرين دو توله دهنـد بـاز اگـر               ي تخم خربزه شش ماشه شيره     يماشه جوشانيده شيره  

  ه دانه افزايند  زيره چهار ماشه و در طبخ مويز منقى نيها ضمه بود شيره ضعف

 عنب الثعلب هر يـك      ي تخم كاسنى شيره   ي خارخسك شيره  يايضاً براى صالبت و درد مثانه و حبس بول شيره         

شش ماشه شربت بزورى بارد دو توله دهند و نطول براى صالبت از بابونه پرسياوشان گل سرخ خطمـى هـر يـك دو      

  ثار آب جوشانيده باالى مثانه ريزند توله عنب الثعلب چهار توله تخم ترب توله در پنج شش آ

ايضاً اگر در ضيق النفس روز مسهل دوم درد در مثانه و صـالبت ظـاهر شـود و از قيمـه گوشـت و شـير بـرنج و                              

اختالط غذا درد شكم و ورم شده باشد اول روز گل قند سه توله عرق باديان گالب دهند روز دوم گل بنفـشه شـش                         

ند و روز سوم اگر ماده مستقر شود و سختى مثل قرص گردد و تب          ي شش ماشه افزا    باديان يماشه جوشانيده و شيره   

الحق بود خاكشى پنج ماشه در عرق باديان ده توله و گالب و عرق مكوه اندكى گرم كرده شربت بنفـشه سـه تولـه                          

 ده تولـه     عرق عنب الثعلـب    درمنقى نه دانه عنب الثعلب شش ماشه         دهند بعد از آن ريشه خطمى شش ماشه مويز        

  جوشانيده نبات يك و نيم توله داخل كرده تودرى سفيد چهار ماشه پاشيده بدهند 

 اسـطوخودوس اصـل   بغك با صالبت رحم باشد منفج باديان پرسياوشان قوه الـص  دن ا ايضاً اگر با صالبت مثانه درد     

 گل خطمى سـه ماشـه       تره و تخم كاسنى هر يك شش ماشه       ك چهار ماشه بيخ باديان بيخ كاسنى شاه       يالسوس هر   

 تربد زنجبيل ترنجبين روغن     فلوسمويز منقى ده دانه جوشانيده با گل قند سه توله دهند و روز مسهل بليجات مغز                 

 گل خطمى بابونه بزركتان عنب الثعلب حلبه آرد باقال اكليل الملك تخم تمـر هنـدى هـر                   دافزايند و بعد تنقيه ضما    

خته روغن گـل شـش ماشـه داخـل كـرده بـر موضـع        پ مرهم    مثل و  نيم پا  شير گاو ه  يك چهار ماشه كوفته بيخته ب     

  سختى زير ناف ضماد كنند 
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لعـاب حليـه در نـرم كـردن صـالبت            وپيه بط    و ضماداً و كذا      اًوم زرق م ماكيان و    پيهاقوال اطبا سويدى گويد كه      

  رام مثانه و صالبت آن است ومثانه مجرب من است و زوفاى رطب نيز نافع ا

هـاى گـرم و تكميـد بـدان و            فرمايد كه عالجش بعينه معالجات صالبت كليه اسـت از مـالش بـه روغـن                شيخ مى 

تدريجات مـذكوره در آنجـا و از        ه  نبر و استعمال آبزنات بران صفت و ب       شآشاميدن مطبوخ بزور مدره به عسل و خيار         

عنى زراقه بول اسـت اگـر ممكـن         ها در قاثاطير ا     ها و صموغ و آب    آنچه مخصوص اين است آن استعمال همان روغن       

  باشد 

خجندى گويد كه عالجش شرب ماء البزور مدرو پرسياوشان به فلوس خيـار شـنبر و روغـن بـادام اسـت و غـذا                         

 يل به مجالت و تضميد بدان نمايند و بالجمله عالج او قريب از عـالج ورم صـلب كبـد                   طدهند و تن   گندناه  نخوداب ب 

 او نمايد و با آن تب حاد الزم بود ايـن داللـت بـر                اداشتدد و صلب گردد و درد       ست و بقراط گفته چون مثانه متمد      ا

  ورم آن و بر هالكت كند 

   

    

  قروح مثانه 

   

نويسد كه قرحه مثانه از اسباب قروح معلومـه كـه در بـاب قـروح                  عسر البرء است و السيما در مشايخ و شيخ مى         

 يا خراش خلط صفراوى عارض گردد و گاهى بعد انفجار ورم            كليه شمار كرده شد حادث شود و اكثر از خراش سنگ          

تر از    يا تقرح بثور افتد و هر كه را بول حاد دوام نمايد عقب آن جراحت و قروح مثانه حادث شود و قروح مثانه سخت                       

قروح كليه بود بهر آن كه قروح عضو عصبى است و كسى كه مثانه او بشكافد در اكثـر حـاالت هـالك گـردد و اگـر                            

گر آن كه در جزو لحمى او افتد و قرق ميان قرحه مثانه و گرده در قروح كليـه مـذكور   م نگردد و    ملتحموراخ شود   س

شده مثالً در قروح مثانه بول به دشوارى آيد و محتبس گردد و درد اين در موضع عانه و خاصره بـود و بـا آن قـشور           
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هـا كـه در آنجـا معلـوم           وچك اگر در مجارى افتد و غير اين       سفيد برايد يا سطر بزرگ اگر در مثانه بود و يا باريك ك            

شده و عالمات قرحه كه در آن تاكل بود مثل آن است كه در باب قروح كليه گفته شـد و عالمـت عـام بـراى قـروح                             

 فرق ميان هر دو همان است كه در آنجا فـرق            گبده وفقهگرده و مثانه آمدن خون وريم اندك اندك و ريون است نه             

  افتن و تاكل و مثل آن در هر دو واحد است كشادن و شگرده شد و عالمات ها ك آن

بالجمله تشخيص اين قرحه چنان كنند كه اگر مريض شكايت دردعانه و بيخ قـضيب و كـش ران و عـسر بـول و                         

سوزش آن كند از آن حال بدبوى بول و برآمدن ريم و خون و قشور مثل سبوس نيز بپرسـند اگـر اقـرار ايـن نمايـد                            

  . رحه مثانه باشدق

عالج عالجش به عالج قروح كليه كنند و ايضاً گاهى منتقيات قرحه مثل ماءالعسل و ماء السكر و گاهى مـدمالت                     

 هيل مرواريد يـا صـدف       يمثل قرص طبا شير و قرص كهربا و قرص كاكنج به شربت خشخاش دهند و طباشير دانه                

ان سه توله خوردن سـودمند اسـت و يـا زردچـوب و آن كـه                  برگ سپست  يآن مساوى سوده سه ماشه از آن با شيره        

مساوى بكوبند و قرص ساخته بدهند كه مفيد بود و در آنجا كه بيمار بسيار نحيف و ضعيف شده باشد و حـرارت در                        

اعضاى اصليه باشد او را شير زنان و شير خر بايد نوشانيد و چون آن را هضم كند كشكاب سرطانى دهند و مالحظـه                        

 عـصباني  كنند كه تب وق اكثر با اورام و قروح داخلى واقع شود كذا فى االبيديميا و چـون مثانـه عـضوى                        جانب دق 

تر از آن بايد كرد كه در قرحـه كـرده و   است و كم گوشت و ممرو مجمع آب حار واقع پس در اندمال اين سعى بيش  

ند كه در آن ادويه از جنس ودع محـرق و           لهذا بعد تنقيه ريم جهت اندمال استعمال سفوفات و اقراص و معاجين كن            

 عصاره لحيه التيس و غيره باشـد و در قطـورات نيـز  عـصاره لحيـه التـيس و                       و بسد و مرواريد دوم االخوين و كهربا      

عصاره برگ خرقوله ذخبه و خبه و حضض مكى و مردا سنگ مربى به شير خر داخل سازند و از لحوم مطلقĤ پرهيـز                        

 پا لك و سرمق و چغندر كه در آن بنوباش افتاده باشد با برنج قناعت كننـد و زرافـه سـير                       كنند و بر غذاى تفه مثل     

وقات مدملـه   روز ابيض با شير ب     شياف محمد شفيع كه در سوزاك خواهد آمد در اين جا نيز مجرب است و چكانيدن              

كنـد و از      آن بـسيار فائـده مـى       و نوشـيدن     الشكردر اينجا نافع بود و اگر چرك بسيار آيد چكانيدن ماء العسل يا ماء               
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   احتراز كنند جماعاغذيه مريضه و مالحه و 

دو اين كه اگر قرحه مثانه با سوزاك بود سفوف كاكنج پنج ماشه همراه ماء الخيار ده توله حجر اليهود سـوده دو                       

   تخم خرفه شش ماشه شربت بزورى دو توله دهند يماشه شيره

 ك كشنيز خشك آمله هر يك شش ماشه كات سفيد چهار ماشـه شـب              ايضاً براى درد ريش گل خطمى خار خس       

  تر كرده صبح بنوشنددر آب 

 سفيد چهار ماشه لعـاب      ي زيره ي كاهو شش ماشه شيره    ي عناب پنج دانه شيره    ي مراقبت باشد شيره   باديگر كه   

 خميره صـندل يـك      بهدانه سه ماشه لعاب گل خطمى سه ماشه گاهى لعاب اسپغول نه ماشه و گاهى اسپنول مسلم                

 هيل پوست تخم بكاين هر يك ماشه سوده همراه لعاب اسـپينول شـش               يتوله و گاهى است سالجيت طباشير دانه      

 خيارين هفت ماشـه نبـات يـك و نـيم تولـه              ي باديان چهار ماشه شيره    ي خارخسك شش ماشه شيره    يماشه شيره 

 عسر بول بنادق البز در همراه شـيرجات مـذكور سـفيد             دهند و مرزقه سفيد آب با شير خر يا دختر يا بز و در حالت              

  . شود

زروق كه زخم تازه مثانه از ودبه كند شياف با شياء موميايى قسم اول جدوارهر واحد يك سرخ همه را سائيده در                      

   سر دهند كه بزخم رسد مرزقهروغن بنفشه يا بادام حل كرده همين قدر شير دختر داخل كرده به 

اب قلعى هر يك يك توله دم االخوين شش ماشه صمغ عربى كتيرا هر يك سه ماشـه كوفتـه                    ديگر انزروت سفيد  

  بيخته هر دو وقت دو دو ماشه از اين دو گرفته در شير خر پنج توله حل كرده زروق نمايند 

ايضاً كه جهت قرحه مثانه و سوزش بول معمول و مجرب است صمغ عربى كتيرا نشاسته اقليمياى نقره هر واحد                    

ك ماشه سفيداب مغز تخم خيارين هر يك دو ماشه شير خشت نيم توله باريك سائيده شياف سازند وقت حاجـت                     ي

  به شير دختر سائيده بچكانند 

ايضاً كه براى قرحه مزمن مجرب نوشته سفيداب كندر نشاسته انزروت صـمغ رال سـفيد گلنـار سـنگ جراحـت                      

م االخوين كات هندى هر كدام دو جز و هر روز سه بار بـه شـير                 دجزء برگ نيپتا    سليخه كتيرا مازد و هر واحد يك        
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ى كه در قول شيخ خواهد آمد موميايى كـافى اصـل يـك جـز و آميختـه                   حبزنان زروق سازند و اگر در نسخه زروق         

 تجربـه رسـيده و گـاهى عـوض           به   استعمال نمايند فائده عجيب در اصالح قروح جنبشه مثانه مشاهده كنند و بارها            

آيد و بعضى حـضض دو ثلـث جـزو            روغن گل در شير خر يا زن يا لعاب اسپنول و غيره حل كرده به عمل مى                موم و   

  اند   نوشتهمرمكيگل ارمنى يك جز و عوض 

ست موميايى كانى دو دانگ دم االخوين شادنج مغسول نشاسته تخم كرفس هـر               ا سفوف جهت قرحه مثانه مفيد    

دريم سيوف سازند شربتى يك و نيم درم يا شربت خشخاش قـرص كـه             يك نيم درم صمغ عربى يك درم كاكنج دو          

اند مرزعفران هر يك نيم درم مغز تخم خيار مغز تخم خيـارزه مغـز تخـم هندوانـه و                      براى قروح مثانه مجرب نوشته    

 تخم خرفه تخم كتان باديان هر واحد يك درم خشخاش سفيد سه درم مغـز چلغـوزه پـنج درم كتيـرا صـمغ                        يدانه

ست در   ا قرص سازنده قرص كه جهت بول المده عجيب االثري        ) 493(شاسته مغز بادام تلخ هر يك ده درم با          عربى ن 

  بحث حرقه البول در قول ابن سينا خواهد آمد

قطور نافع براى التحام قروح مثانه انزروت دم االخوين كندر سفيداب نشاسته صمغ عربى افيـون مـساوى شـياف                    

  ان حل كرده  قطور يا زروق نمايند ساخته وقت حاجت به شير دختر

ايضاً پوست خشخاش نشاسته رب السوس نرم سوده شياف سازند وقت حاجت به شير دختران سـوده در احليـل                    

ب موميايى كه در باب سوزاك بيايـد        حچكانند و اگر قدرى افيون و برزالقبح داخل كنند نيز رواست و بنادق البزور و              

  قرص طين هر واحد نافع قروح مثانه است و شربت كاكنج و معجون كاكنج و 

اقوال حكما سويدى گويد كه خبازى بستانى اكالً و گل او مثل آن و تخم او مثل آن براى قروح مثانه مجرب مـن                 

فليسى و غيره نقل كرده     ت اكل خربزه زرد و كذا اكل سرطان نهرى شوى يا مسلوق و از نالقى و                 متمداو كذا   است و   

اط بشير زنان و كذا آب طبخ هليون به شكر و بى شكر و كذا كتيرا و كذا حب كـالكنج و كـذا                        كه شرب موميايى قبر   

تخم خيار به شير تازه و كذا آب بيخ خطمى و كذا طيخ مثيل و كذا بيضه بر آتش نيم گرم كـرده و كـذا بزركتـان و                             

ذا پيه ماكيان و كـذا پيـر خـار          پخته و ك   كذا خبث الحديد و كذا شورياى خروس در شير مهرا          كذا شادنج و كذا مرو    
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پشت و كذا لعاب بهدانه و روغن گل و كذا مغز تخم كدو و كذا اكل مسكه به شكر و نـان جـوارى و كـذا مغـز حـب                               

 هـر واحـد نـافع قـروح          حب صنوبر صـفار    صنوبر كبار مع مغز تخم خيار و كذا شرب و وزرق شير خر و كذا اكل مغز                

  مثانه است 

ست اجتناب از طوم حريقه و مستحيل به سوى صفرا و تناول اغذيه حسن الكيموس و                فرمايد كه واجب ا     شيخ مى 

اگر محدث آن نـشود بـه سـبب         و  آنچه تغزيه كند نمايند و رياضت به سبب احداث  حدت تلهب ايشان را مضر بوده                 

هـا    نند و اكثر آن   تقويت عضو نافع گردد و پس تجربه آن اندك اندك كنند و در قوانين مذكوره در قروح كليه نگاه ك                   

  در اين موضع نقل كنند

ايم نظر كنند كه آن به شرط مذكور نافع قروح مجارى بول اسـت خـصوصاً                  و كذلك در آنچه از شرب البان نوشته       

عالج اين آن است كه اول تنقيه به ماء العسل يا ماء السكر مطبوخ به مدرات                در  شير اسب ماده و بدانند كه استظهار        

ـ                   اً يا زرق  اًشرب يار آيـد بايـد كـه در آن آب          ساستعمال نمايند بعده تابع آن سائرا ادويه كنند پـس اگـر ريـم در بـول ب

 يا خاكستر درخت بلوط يا خاكستر شيخ به مزرقه رسانند تا تنقيه بالغ حاصـل شـود امـا ادويـه                      رخاكستر شجر انجي  

است كه دائم چند روز به مقـدار هـضم          و اسب ماده     و به مثل اسپغول به روغن  گل است و مثل شير خر و بز                 مشرو

 خورانيده باشند و قرص خـشخاش و قـرص كـاكنج بـوزن              قوابض مبرده بنوشند و اكثر آن سه اوقيه بود و شيرده را           

راهم جيده كه بدان مالش كنند اين است كه بگيرند ميعه سائله يـك درم و پيـه مرغـابى از    ممثقال به آب سرد و از    

د دو استار و روغن بنفشه به قدر كفايت و ضماد سازند و اين مرهم نافع است و خـصوصاً                    سه تا چهار درم و موم سفي      

آميزند و برعانه نهنـد و قبـل          هنگام تاكل بگيرند خرما و مويز و مازو و اقاقيا و شب و طراشيست و با وى زوفا و ميعه                   

 و و روغن گل و استعمال مخفبات شرباً      اين در قرحه كه اندر آن تاكل نباشد اين مرهم استعمال كنند موم و پيه بط                 

 نمايند و گاهى از اين حقنه بعينه استعمال كنند و مريض بارك بود يعنى بر زانو خفته باشد و چـون مـشروبات                        اًرزق

تر از مجرى باشد و بادى تاكل بود عالجش زراقات به ملحات در شير زنان حل                  نفع نكنند خصوصاً در قرحه كه قريب      

اندك مـراد سـنگ و سـفيداب و نـشاسته و آب             ه   ب  فيلس له آن قرص قراطيس است و قرص اندر       است و منجم   كرده



1051 

 

مغسول و اين نسخه زراقه براى آن جيدست بگيرند گل مختوم و گل قيموليا و شاخ گوزن سوخته هر واحد يك جز                      

دو ثلث جز و همه را      دو شادنج و شب هر واحد ثلث جزو و افيون نصف سه جز و انزروت نيم جز و مروكندر هر واحد                      

شود و    وم جميع كنند و ورزراقه استعمال كنند و گاهى در آن زراوند يك جزو اضافه كرده مى                ماندك روغن گل و     به  

تر زروق نمايند و اگر آن را بقعلى سوخته و كنـدر قـوى كننـد                تر از اين انزروت و نشاسته مفيد است كه بيش           خفيف

اره لحيه التيس گل مختوم بسد كهربا نشاسته مغز تخم خيار تخم خطمى             تر گردد و اين قرص مجرب است عص         قوى

  مغز تخم خربزه يا تخم كرفس يا دو قويا فطراساليون و قرص كاكنج 

دواى ديگر مغز تخم خيار مغز تخم خربزه مغز تخم بادرنگ مغز تخم كدو هر واحد پنج درم نـشاسته چهـار درم                       

يم مغز بادام شيرين مغز فندق بريان هر واحد چهار درم مغـز چلغـوزه               رب السوس هشت درم تخم خرفه سه درم و ن         

سه درم و نيم تخم كرفس دو قو تخم حرجير  مغز حب الحلب هر واحد دو درم و نيم تخـم حمـاض و مغـز بـادام و                              

ته هـر   كتيرا و صمغ بادام و بزرالبنج و افيون هر واحد سه درم نخود سياه ده درم زعفران پنج درم به مستفتيح سرش                     

قرص بوزن دو درم سازند و با آب ترب يا آب كرفس يا آب نخود سياه بخورند و خصوصاً بعد پاك شدن قرحه و بايد                         

كنند در شـير زنـان زردق         كه تقليل شرب آب نمايند و چون درد اشتداد كند شياف ابيض كه در چشم استعمال مى                

  ست بحقنه يا حمول يا زرق استعمال نمايند نمايند و ايضاً قريب اين خشخاش و افيون و پيه ماكيان ه

صاحب كامل گويد كه افضل چيزى كه بدان معالجه قروح مثانه و خروج ريم از آن كنند قرص كاكنج بـه شـربت                  

خشخاش است اگر با وى حرارت نبود و اگر حرارت باشد قرص خشخاش به شريت خشخاش نـافع اسـت و كـذالك                       

ح مثانـه  وويه كه در قروح كليه و خروج مده از آن ذكر كرديم نافع بود و اين دواقـر          بايد كه سائر تدبير باغذيه و اد        مى

را نافع است مغز چلغوزه بيست عدد مغز تخم خيار چهل عدد و نشاسته نـيم مثقـال سـنبل مثلـه تخـم كـرفس دو                  

 بـدان بـسرشند     مثقال اول سنبل و تخم كرفس را به يك نيم رطل آب بجوشانند تا به نصف رسد و ادويه مذكوره را                    

ام و نافع يافتم و نسخه آن همـان اسـت كـه درقـروح                 ذكر كرده كه اين دوا تجربه كرده      ) 494(شربت دو درم تا سه      

  كليه در قول محبوسى گذشت 
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جرجانى گويد كه طريق صواب در عالج اين علت آن است كه اول مثانه را از ريم پـاك كننـد بـه مـاء العـسل و                            

زراقـه  به  تر   پخته باشند به خوردن و هم بزراقه در مجراى بول چكانيدن عالج مثانه بيش              جالب كه درآن ادويه مدره    

بود و اگر ريم بسيار همى آيد خاكستر درخت انجير با خاكستر بلوط يا خاكستر درمنه در آب بياميزند و يك شـبانه                       

هر گاه كه حرقت و لذع بهم رسد        روز بنهند تا صاف شود و آب قوت خاكستر گيرد آن آب را بچكانند تا پاك شود و                   

در علـف ايـن جـانوران       و  تر سه اوقيه تـا باسـانى بگـوارد          شير زنان با روغن گل و شير بز و شير اسب بنوشانند بيش            

و برگ بهـى     دوزف و گشنيز خشك و بلوط و برگ گل و برگ سيب و برگ امر              رچيزى قابض و خشك آميزند چون ا      

 مثقالى بايد داد بـا شـير يـا شـربتى كـه              بامدادج قرحه مذكوره شده هر      و قرص خشخاش و قرص كاكنج كه در عال        

مناسب حال مريض  و مزاج او بود گاهى با شربت بنفشه و گاهى با شربت حب االس و گاهى با رب غوره و گاهى بـا                           

  كشكاب و گاهى با آب سرد 

قرص خـشخاش يـك مثقـال       ابن الياس گويد كه هر صبح شربت بنفشه يا شربت خشخاش را به قرص كاكنج يا                 

 ماش و مغـز بـادام و انـدك نخـود چـون              مرورهبخورند و اگر چرك بسيار باشد ماء العسل بلعاب تخم بنوشند و غذا              

دراين مرض طبيعت قبض گردد بگيرند عنب الثعلب و لبالب هر واحـد پـنج درم بنفـشه خـشك چهـار درم در آب                         

 نافع اين علت است نشاسته      ادرم در آن ماليده بنوشند و اين دو       ده  ترنجبين  جوشانيده فلوس خيار شنبر پانزده درم       

چهار درم كتيرا تخم كتان هر واحد دو درم گل ارمنى يك درم باريك سائيده يك درم به شـربت خـشخاش ده درم                        

بدهند و افضل عالج اين قرص كاكنج مثقال به شربت خشخاش يا شربت بنفشه هر كدام كه باشد ده درم است و يـا   

ند مغز چلغوزه بيست عدد مغز تخم خيار ده درم نشاسته نيم مثقال سنبل تخم كـرفس هـر واحـد يـك و نـيم                          بگير

  و دو درم و نيم از آن استفاف نمايند سخته كوفته دو درم كوفته 

 اسباب اگر با شير اسـب مـاده بخورنـد منفعـت او     به نسخه شرحمحشى شرح اسباب نوشته كه اين قرص كاكنج  

اند بگيرند مغز تخم خيـار ده درم تخـم كـاكنج سـه درم                 دد و بى نظير شود و به تجربه صحيح يافته         بسيار بزرگ گر  

 هر يك دو درم افيون يك درم كوفته سـخته قـرص   جزرالنببين صمغ عربى  و گل ارمنى دم االخ    نجتخم كرفس شهدا  
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و سه روز مجرب نوشته و د رحه دام قرحسازند شربتى يك درم تا يك مثقال و زرافه شياف ابيض به شير زنان بهر الت       

تر گردد و     روح مثل گل ارمنى و شاخ گوزن سوخته و شادنج و كندر و سفيداب افزايند قوى               قوى اشياى ملحم     اگر با 

رسنه در تنقيه و تحفيـف      كمعجون ابوبا هر را كه در قروح كليه در قول سيد اسماعيل گذشته تأثير قوي است و آرد                   

آن گل ارمنى و اقاقيا و عصاره لحية التيس جمع كننده فائده او تمـام شـود و مرهميعـه                    هر دو قوى است و چون با        

   مجرب است آن را ياد دارندجيدسائكه كه در قول شيخ مذكور شد طالى 

   

    

  جرب مثانه 

   

 فضول حاد شور يا بورقى است كه بثوراند و مثانه پيدا كند و متقـرح گـردد و    و آن خارشى است در مثانه سببش      

از سوزش بول و بد بوى آن و درد شديد باحكه مثانه وين قضيت وين رآنهاو پيوسـته ماليـدن قـضيت و نعربـازدن و                          

 و خروج مقعد و خروج رسوب نخالى و ريم مثل آب برنج پخته و الغـرى بـدن روز بـه روز جـرب                         جروخصوصاً وقت   

هـا پديـد آيـد و          و در آخر ورم بر پشت پـاى        مثانه را معلوم كنند و گاهى مدام رطوبات مدى يا صديدى سيالن كند            

  گاهى خون سياه بد بو سائل شود و بيمار هالك گردد 

عالج تدبيرش مثل عالج جرب كليه نمايند و نوشيدن مغربات و لعابات مثل لعاب بهدانه و بزرقطونا به نـشاسته و         

 وزراقه گرفتن از لعاب بهدانه اسـپغول        صمغ و كتيرا بعد آشاميدن جاليات مثل ماء السكر و غيره نافع است و خوردن              

 آن را   يتـر كـرده و صـبح شـيره          و شير خر و بز و گوسفند و روغن بادام مفيد بود و برگ نازك مغيالن شـب در آب                   

نمايد و قرص شب به نسخه ديگر كه در قول            برآورده صاف كرده تنها يا با ادويه مناسبه استعمال كردن نفع بليغ مى            

عالج قروح كليه مذكور شد سودمند است و چون در نسخه بنـادق بـزور وزن بـزرالنبج يـك درم                      اندرسيد اسماعيل   

نمايند و قرص ساخته با شير خرما يا شير بز و به شربت بنفشه بدهند نافع بود و اگر اصالح و تعـديل كفايـت نكنـد                           
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ه در اينجا چندان سـودمند      تنقيه بقصد باسليق و حجامت قطن وقى و اسهال حسب حاجت نمايند و گويند كه تنقي               

ندارد به خالف جرب كليه گويند كه اول برگ باسليق زنند و بعده جهت تسكين و تعديل مزاج شربت بنفـشه چهـار                   

توله در گالب و عرق كاسنى و نيلوفر هر يك هفت توله نوشانند و به فاصله سـه چهـار روز حجامـت قطـن كننـد و                            

ه بدهند و اين آبزن سازند مغز هندوانه و كدوى شيرين و خيار و بادرنگ               قرص طبا شير سه ماشه با عرق شير نه تول         

 آثار گل ختمى و نيلـوفر گاوزبـان تـسكين           وهر يك د  و مكوه   تره  ق كاسنى و شاه   وپاره پاره كرده هر يك يك آثار عر       

ثار عـروق بيـد   درد و گل كاسنى و گالب هر يك پا و آثار در آب شيرين هفت آثار جوشانيده صاف نموده شير برنج آ         

ها و يا از آب آهنگران انـدكى خورانيـدن            ساده و عصير طحلب هر يك يك آثار و در آب معادن نشانيدن و از آن آب                

اجب است كه جوانى تنقيه استعمال نمايد بعد از آن ادويه بغير لـذع و الجملـه                 وفرمايد    بسى سودمند است شيخ مى    

وقه و مشروبه جرب كليه استعمال كنند و ايـضاً نغزيـات            راشد و ادويه مز   تر بود از آنچه در سائر قروح ب         اين همه قوى  

رب بر روغن بادام و ماء الشعير و هر سه بلحم طيور و اليان مثل شير خر و بز و ميش                     چ بايمبرده مثل پايچه و شور    

  و گاو جوشند داده است تنقيه بدن نمايند 

زاننده نباشد چون جالب و ماء العسل و كشكاب به عـسل و              جاليه كه سو   يادويهو  ه  بشرانويسد كه اول    مي سيد  

بايد خورد و بزراقه در مجراى بول چكانند و در هر چند بقى اسـتفراغ كننـد و                     ذكر يافت مى   هردكرب  چادويه كه در    

را بـا   شير خر و شير بز را در اين منفعت بسيار است و لعاب دانه و اسپغول با شكر و روغن بادام بعد از آن كه مثانـه                            

است و ملحم  پخته ي تخم خيار و تخم آبيانگبين و شيرهه دارد و طبيخ حلبه بسود شير به حاليه پاك كرده باشند 

گوشت مرغ بايد داد و آب معدن گوگرد خوردن و اندر آن نشـستن سـود                 بره واسفيد با جهاى چرب و هر       پايچه   غذا

  نيدن مفيد بود در مجراى بول چكا لعابها دارد و شير زنان تنها و با

بت بنفشه يا شربت خشخاش ده درم در آب گرم حل كـرده بنوشـند و غـذا مـزوره                    ر هر صبح ش    كه محمود گويد 

ماش به شير بادام و جالب از عناب ده عدد و بنفشه پنج درم بنوشند و يا لعاب اسپغول و لعاب بهدانه هر كـدام كـه                           

 آرد گنـدم    يحريرهه  ليل شير زنان و لعابات مذكوره بچكانند و ب        باشد ده درم با شكر سفيد ده درم بياشامند و در اح           
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  آن و شكر سفيد و اكارع جدى غذا سازند  و مغز بادام و روغن

خجندى گويد كه شربت عناب بلعاب بهدانه يا اسپينغول بدهند و روغن بنفشه و قيروطى ساده به روغـن كنجـد                     

  برعانه بمالند 

 يد و خوردن بنادق البزور و شرب لعابات به شربت بنفشه و استعمال شيره             سعيد گويد كه عالج جرب مثانه بقص      

و رزاقه بشير زنـان و لعـاب        مختوم  بز به گل     و    خرفه به شربت خشخاش و آشاميدن شير خر        يتخم خيارين و شيره   

   بر پشت نمايندبيضه و نيم شورباى چرب يا زردى ه بهدانه و روغن نيلوفر و شياف ابيض سازند و غذا ب

     

  جمود دم در مثانه 

   

 و منجمد گردد و گاهى به سبب ضربه و سقط يا حمل بـار گـران                 دگاهى خون كه از جگر و يا گرده در مثانه ريز          

رگ بزرگ از مثانه بشكافد و خون بسته شود تشخيص اين چنان بايد كرد كه اگر بعد اسـباب مـذكوره و بـول الـدم                          

ت و پا عرق سرد و نبض ضـعيف و تـواتر و غثيـان و گـاهى لـرزه بـه                      زردى رنگ چهره و كرب و غشى و سردى دس         

مريض عارض شود و بدانند كه خون در مثانه منجمد كشته و به قول جالينوس تب شـديد يـا لـرزه و تـشعريره بـه                           

  سبب حدوث كيفيت سميه در خون منجمد نيز با عالمات مذكوره پديد آيد 

تر چوب انجير در آب گرم بدهند و يا منفطعات مثل برنجاسـف و              عالج سكنجبين عنصلى تنها يا به اندك خاكس       

ى نيـز نـافع     بتخم كرفس و تخم ترب و سداب برى جوشانيده با سكنجبين مذكور آميخته بنوشند و سـكنجبين شـ                  

 آبي  ها نافع و در     بخشد و كذا شرب بسفايج و قرطم و پنير باى           است و گاهى نوشيدن سركه تنها فى الحال صحت مى         

يه محلله ملطفه مثل اكليل الملك و حاشا و اذخره انجدان و بابونـه و پودينـه و سـداب و اقحـوان جوشـانيده                         ادوكه  

 طويـل در هـواى      نباشند بنشينند و بر مثانه بريزند و ثقل او ضماد كنند و روغن بابونه و ترب و شبت بمالند و زمـا                     

يز مجرب است تخم شـبت و حلبـه و قلـت و كـاكنج و                حمام مقام سازند و طبيخ مذكور بر مثانه ريزند و اين آبزن ن            
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تخم خربزه و گوگهر و وقرطم و گل بابونه و اكليل الملك و بنفشه و ريوند چينى و بزرالنبح هر يك سـه تولـه بـرگ                           

ها بود قرطم و كرنب و كرم و گز و پودينه باغى و منشكطرا مشيع و پنبه باغى و انار و قنـب هـر يـك                             سيب و سنبل  

 منقول از معالجات روفس است جگر خرخشك سـه ماشـه            ااند اين دو     آنچه دراين باب عظيم النفع يافته      هفت توله و  

زهره سنگ پشت يك ماشه در آب خاكستر انگور هفت توله و يا به مطبخ سـداب و يـا نخـود سـياه بخورنـد و غـذا                             

فادانيا  رات قومى التحليل چون قردمانا و مرغ با نان دهند و اگر از اين تدابير فائده نشود و مدبايخوداب مرغ يا شورن

ب نخود سياه بايد داده ادويه مفتـت حـصات دهنـد و اگـر               ه آ وزرا و ب  و فوه الصبغ و ابهل      حب بلسان و عود بلسان       و

كنند شكافته خون منجمد      هيچ تدبير سود ندهد و خوف هالكت باشد مثانه را به طريقى كه در سنگ مثانه شق مى                 

  را بيرون آرند 

كننـد  قـي  فرمايد كه عالجش عالج حصاتست و گاهى در آن شراب سكنجبين كفايت كند و اگـر بـدان      خ مى شي

ى خاكستر چوب انجير يا بامطبوخ مقطعات و ادويه حـصات بدهنـد و              رجائره است و خصوصاً عنصلى و خصوصاً باقد       

 نشينند و از چيزهائى كه بـراى        ش حصويه ائشمطوبخ ح پنير مايه خرگوش ادويه حصويه به مزرقه چكانند و در آبزن            

يا اظفار الطيب حب فاواينا را خصوصاً با عوداء يا مثل  اند شرب حب  بلسان دو درم يا مثل او عود فاواينا و       اين ستوده 

ى است چه   لوزيت انفاق است و سكنجبين ترش عنصلى نزد من بهتر از خ             با آب گرم يا به سركه خمر       ومانامثقال قر 

افتد تقطيع و عسل و تحليل و جال كنند و ايضاً ابهل و حليت و اشق و فوه الصبغ مساوى گرفتـه                        مىكه از آن    سركه  

يـست بازراونـد   ت بخورند و بچكانند يا غاريقون يا سبساليوس يا دو مثقال حل           ولبنادق سازند و چهار بنادق سماء االص      

ه خرگـوش و خـصوصاً در آب خاكـستر          طويل بدهند و از ادويه ذوالخاصيه جگر خر و زهره سنگ پشت و پنيـر مايـ                

چوب انگور و قيسوم در اين نافع است و شير انجير خشك كرده چون اندكى از آن برزاقه رسانند و به قدر درم از آن                         

-ها و كذلك نطول وزن يك مثقال پنير يا خرگـوش و آب              نبطول استعمال كنند و ايضاً از خشك او با كدام آب از آن            

دويه بياشامند مثل آب نخود سـياه و آب خارخـسك و آب خاكـستر چـوب انگـور و انجيـر و                       هايى كه اندر آن اين ا     

  قيسوم است  خاكستر چوب
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نويسند كه پنير مايه خرگوش مقدار دو دانگ تا نيم درم در طبـيخ شـبت و بابونـه و يـا در                         ايالقى و جرجانى مى   

طبيخ بابونه و اطـراف كرنـب و اذخـره سـرگين            آبهايى كه در قول شيخ گذشت بخورند و مقدار مثقال پنير مايه در              

تر كرده برزهارنهند و پيوسته به جاى آب سكنجبين به آب آميختـه دهنـد لـيكن بعـد                     كبوتر حل كنند اسفنج بدان    

طعام آب ساده دهند و اگر خمير مايه را درآب خاكستر چوب زرد و انجير و بلوط يا در طبيخ اصول حـل كـرده بـه                           

ب بود و اگر اين آب خاكسترها تنها بچكانند سود دارد و اين دوا خون بسته وريم را از مثانه                    مجراى بول چكانند صوا   

ساخته به دستور بخورنـد     حب  تا ديگر اجزاى بنادق كه در قول شيخ گذشت مساوى           قروم و قرومانا    پاك كند بگيرند    

 االصـول مفيـد     ءغن بيد انجير به ما    و مثانه چكانند شربتى يك مثقال و سنجرينيادر اين باب نافع است و خوردن رو              

بود و اين دو اخون بسته را بكشايد پنير مايه خرگوش يك جز وحلقيست خمس جزو وقونيم پودينه خشك نيم جـز                      

و شربتى مثقال در يك روز سه چهار بار بدهند يا سكنجبين ترش و در طبيخ پودينه نـشانند و در مجـراى قـضيت                         

   سياه و دارچينى شبت در آن پخته بدهند چكانند و غذا نخوداب مرغ از نخود

دشوارى بيرون  ه  عالج صواب ناگاه باز ايستد و بول ب       جرجانى نوشته كه هر گاه به طريق بول خون همى آيد و بى            

از  ه يا در مجراى بول بسته شـده و ددانست كه خون در گر ه و مجارى بول گرانى و تمدد پديد آيد بايددآيد و در گر   

 خون بسته را بگشايد فرصت و قردمانا و عود فاوانيا و حب بلسان و اظفار الطيب و پنير مايه خرگوش ادويه مفرده كه

چنـين   يا با سكنجبين سـاده و قرومانـا هـم           داد و غاريقون وزراوند طويل امام يك مثقال با سه وقيه آب كرفس بايد            

ـ           ه آ فاوانيا دو درم ب     ب گرم و عود   ه آ ب كرفس يا ب   ه آ مثقال و نيم ب    ب گـرم و    ه آ ب گرم و حب بلسان هـم دو درم  ب

شراب ممـزوج يـا در       زراوند به دستور يا در     پنير مايه درم تا مثقال در آب نخود و غاريقون هم مثقال در آب نخود و               

آب گرم يا در سكنجبين و اگر شبت بسوزند و خاكستر آن مقدار يك درم با پنير مايه خرگوش بياميزنـد و بابونـه و                         

شايد و سكنجبين مدام خـوردن      گب بپزند و صاف كرده با اين آب بدهند چند روز پيوسته خون بسته را ب               سداب در آ  

  مجارى را پاك كند 

تر كرده صاف نموده به شكر شيرين كرده نوشـيدن مفيـد             روزنه  خجندى گويد كه شب يمانى در سركه يك شبا        
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ر حب بلسان قرومانا زراونـد حـرج ابهـل قـوه تخـم              خون منجمد را از مثانه خارج كند پوست بيخ كب          است و اين دوا   

   االصول ءكرفس دوقو هر واحد يك جز و اشق حلتيت هر يك نيم جز و شربتى از مثقالى تا دو درم به ما

   

  خلع ثانه و استرخاى آن 

   

سبب خلع مثانه يعنى بيجا شدن آن از خويش رطوبت است يا ريح غليظ ممدد يا ضربه يا مقطـه كـه بـر پـشت                          

د و بعضى عالئق مثانه را بگسالند و به جهتى از جهات نائل سازد و سبب استرنما بعينه اسباب اسـترخاى مطلـق                       رس

است كه معلوم شده و تابع خلع و استرخاى مثانه گاهى عسر البول و گاهى سلس البول بود به حسب عروض تمـدد                       

پذير و بول بى اراده برآيد و گويند          د و اگر اتساع    شود بول به دشوارى آي     داتساع عضله يعنى اگر عضله فم مثانه متمد       

ول گاهى بعسر و گاهى بى اراده بود و در استر خاهر وقـت              بكه در خلع ضربى درد و احتباس بول و در ريحى خروج             

  بول بى اراده آيد 

ت بكار برند از بحث ريح المثانه جويند و محلالت رياح مثل ترياقا      عالج آنچه از ريح غليظ باشد عالمت و عالجش        

و به قول شيخ آنچه از ضربه و مقطه باشد عالجش دشوار است و معالجه آن برد كردن بـه جـايش و بـستن بادويـه                           

آنچه از سوء مزاج باشد استفراغ مواد بلغمى رقيق و امتناع از مولـدات  و  بايد كرده   و مسخنه محفضه كه مذكور گرده    

ـ          و قي  ركت و غير آن نافع است     آن و تدبير اصحاب فالج در ماكول و مشروب و ح           حريـق  ه   آن را نافع بـوده اگرچـه ب

ضات استعمال كننـد و ارخـاى بـسيار نماينـد بلكـه ميـان               ب بالاراده خارج شود و بايد كه مق       لمفيد باشد پس اگر بو    

 هر چيزى كه ماهيت را غليظ و چرب كنـد و خـون محمـود حـار                   و جمع كنند فالج  قياس معالجات     بر  دشد تحليل

مرخيات اندك مع تحليـل      خود باشد يا به دشوارى آيد بر      بر حال   ثل فالوده پيدا نمايد تناول كنند و اگر بول          غليظ م 

جيد و تقطيع بالغ اقدام واجب شناسند و ازمشروبات نافع براى جميع اصـناف او از ضـربى و فـالجى تريـاق كبيـر و                          

 يـا    مركـب   است و ايضاً گل اقحوان و سعد و كندر         كم و معجون قوفي   دواء الكر و  يطوس و سنجرينيا و امروسيا      مثرود
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جادشـير  فنجكشت و تخم سداب تريا گل او مطبيوخ در شراب و ايضاً تخم ه  و يا ملحب ايضاً به طريق مطبيخ ب   دمفر

كند و خصوصاً آن را كه با دى عسر بول باشد خوردن پوست خربزه خشك كرده يك مشت با                     و زيره و گاهى نفع مى     

قائم مقام اين است و به سوى خواص منسوب است خصيه خرگوش خـشك كـرده اسـت كـه بـا                      ه كه   از ادوي شكر و   

گرم بخورند و اما ادويه مزروقه مثل روغن سداب است          شراب ريحانى بخورند يا حنجره خروس سوخته برناشتابان نيم        

د بيدستر و حلقيت و بهروزه       روغن صنوبر جن   وو روغن قسط و روغن غار و روغن ناردين و زنبق و روغن قتاء الحمار                

يز خوشبو  افيا مخلوط با باز   ثو خصوصاً روغن    است   و مراق نيكو     رو جاوشير آميخته باشند و ايضاً ماش اين اشيا برزها         

 اما اضمده ادويه حاره است كه در آن اندك قبض باشد مثل سعد و دارچينى و مقل و سنبل الطيب و بـسبابه مـع                          و

هاى گرم معمول از قنطوريون و حنظل و بيد انجير و مانند آن بـه   حتفه  اً گاهى معالجه ب   بابونه و شيخ و عسل و ايض      

  اى گرم اين را بسيار نافع است ه هاى حاره مذكوره و شناورى در آب درياى شور و استحمام در آب چشمه روغن

ارى آيد عـالج عـسر البـول        البول بايد كرد و اگر بول به دشو       سلس  مراد آيد عالج    ينويسيد كه اگر بول ب      سيد مى 

ى اندك با ادويه محلل مقطع بايد آميخت        خكنند چنانچه هر واحد جدا مذكور گردد و در همه در اين حال ادويه فر              

ودنجى و غيره معـاجين كـه در قـول شـيخ            فتر بايد و آنچه از رنج افتد عالجش در ريح المثانه بيايد و              و محلل بيش  

تر و شكوفه او      آميخته با منفتحج سود دارد و تخم سداب       و گل اقحوان    سعد سنبل   شت همه  انواع را نافع است و         ذگ

زيره و جاو شير ضماد كـردن         كشت و تخم او و     پنجدر شراب پخته صاف كرده خوردن و در مجراى بول چكانيدن و             

  و طبيخ آن خوردن و چكانيدن سود دارد 

ه مسخنه عطره چون سعد و گـل سـرخ و سـنبل و              دميدعوض گويد كه آنچه از ضربه و سقطه باشد اضمده قابض          

قسط و روغن غار و امثال آن بكار برند و استخوان حنجره خروس سوزانيده به قدر نيم درم تا يك درم بـه آب گـرم                          

بدهند و آنچه به سبب غلبه رطوبت و رياح باشد عالجش به دستور فالج كنند و مالش باوهان حاره و نوشـيدن آبـى                        

 سياه و سداب جوشانيده باشند و زراقه به روغن سداب و تضميد با ضـمده مـسخته مفيـد                    ي زيره كه اندر آن سعد و    

  ست و 
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 بـا ديگـر     صد صافن نفع دارد و هرگاه اين مرض       فگويند كه غاليه طال كردن نافع بود و اگر تمده عضله بوده باشد              

  بير خلع متوجه شوندكوشند بس تدي آن لهمثانه چون ورم مثانه و جز آن باشد اول بازاامراض 

   

    

  وجع مثانه 

   

رب يا ورم يا ريح يا خلع مثانه يا جمود الدم باشد و گاهى              جسبب درد مثانه حرارت با برودت يا سنگ يا قروح يا            

تر شود و گوينـد كـه        و وجع مثانه در فصل بارد و هنگام وزيدن هواى شمالى بيش            د بو به بول از دالئل بحران متوقع     

 زير بغل چپ و ورم مثل سفرجل روز هفـتم ظـاهر شـود در مـدت پـانزده روز هـالك گـردد و                          دا در اگر صاحب او ر   

  سبات عارض شده باشد اخصوصاً اگر آن را 

بول ظاهر شـود بحرانـى باشـد و اگـر در            و ادرار   طريق تشخيص اسباب مذكوره اگر درد مثانه در روز بحران افتد            

اگر گرسنگى و حرقت در موضع مثانه و سوزش          الّإ مرض باشد و     مرضى از امراض مذكوره عارض شود سببش همان       

بول و زردى آن باشد و پيش از آن كثرت تناول مدرات و اشياى حاره اتفاق افتاده باشد سببش حرارت مثانه باشد و                       

يا سـفر در    وزيدن هواى سرد     اگر اين آثار يافته نشود و بول سفيد بود و عقب استعمال ادويه بارده مثل كافور يا بعد                 

طريق بارد عارض شده باشد سببش برودت مثانه باشد عالج در بحرانى اعانت به ادرار نمايند به مدرات مناسبه مـثالً                    

حاره اگر تابع مرض ديگر باشد عالج آن مرض نمايند به طريقى كـه در مقـام هـر يـك                     ه  بارد ب  بارده و در  ه  در حار ب  

 تخم خرفه و خيارين يهررده مرخيه مثل شربت بنفشه و خشخاش با شيبه با مسطور است و اگر از حرارت باشد اشر

و مغز تخم كدو و تخم كاهو و كاسنى بنوشند و ماء القوع با سكنجبين سود دارد و اضمده بارده مثل صندل و فوقـل                         

 و اقاقيـا    و آرد جو به آب عنب الثعلب و آب كاسنى يا آب گشنيز ضماد كنند و گاهى در اين زروى بيضه و آرد بـاقال                        

ب بيد و روغـن گـل و انـدكى          به آ شود و يا آرد جو سبوس گندم بنفشه هر يك پنج درم خطمى سه درم                  افزوده مى 
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ـ              ماد نمايند و روغن   ضسركه   ـ         ه  هاى سرد مثل روغن كدو و بنفشه و نيلوفر بمالند و ب ه مزرقـه در احليـل چكاننـد و ب

قليه اسفاناخ و خيار و زرده بيضه مـرغ   ا سازند و بهترين غذا      طبيخ بنفشه و نيلوفر و تخم خطمى و عنب الثعلب آبزن          

  ست و آنچه در وجع كليه گذشت استعمال نمايند  ا با آب انارمرغو گوشت چوزه 

ماد آن با روغن گل و شراب الجورد و كذا بيخ نيلوفر سفيد و تخـم آن                 ضسويدى گويد كه شرب طبيخ خبازى و        

 كاكنج و شرب گشنيز خشك و كذا نـشاسته گنـدم و كـذا               رد آن و اكل الش    تخم خيار و ضما   خارخسك و كذا    و كذا   

  عناب و كذا كتيرا و كذا عصاره بارتنگ و كذا عصاره خرفه و اكل آن هر واحد مسكن وجع حار مثانه است 

صاحب ترويج گويد كه شربت نيلوفر و بنفشه و گلقند تخم خرفه يا به مغز تخم خيارين و جـالب شـكر و لعـاب                         

ول و بهدانه بنوشند و مزوره از كشك جو به مغز بادام شيرين  بخورنـد و زراقـه شـير زنـان و روغـن بنفـشه و                             اسپيغ

ئين طبيعت بحقنه لين اين مرض را نـافع اسـت و            لنيلوفر يا لعاب بهدانه يا لعاب اسپينغول استعمال نمايند وقى و ت           

ر درد مثانه از برودت باشد مدرات حار مثل مطبوخ         آبزنات و مروخات مذكوره در بحث حصات كليه به عمل آرند و اگ            

ـ                     اشـياى گـرم    ه  بيخ باديان و كرفس و پودينه وانسيون و تخم گزروسداب با شربت دينار بدهند و تضميد و تكميـد ب

مثل سداب و برنجاسف و شبت و پودينه با قدرى جند بيدستر و حلقيت كنند و بطبيخ بابونـه و قيـصوم و بنفـشه و                          

جوش آبزن سازند و نخوداب و گوشت كبوتر بچه غذا نمايند و گل قند عسلى و اطريفل صـغير و تريـاق                      اكليل و مرزن  

يون بر مثانه ماليدن و آب نيم گرم بر مثانه ريختن نفع تمام             الكبير و مويز و انجير خوردن و روغن سوسن و نرگس و           

ن  آ شكافته زراوند مدحرج و نطـرون و زيـره بـر          دارد و از وصول هواى بارد احتراز كنند و گويند كه اگر خصئيه بزرا               

ت آن جهـت    مپاشيده سنگ كنند و يك مثقال به آب گرم بدهند جهت درد مثانـه در بـو و درد جگـر نـافع و مـداو                         

 هيل مع پوست در قليان بطور تنباكو كشيدن مفيد و يا گل خطمى سه ماشـه                 يتقويت ماه عجيب االثر است و دانه      

ر يك چهار ماشه خار خسك شش ماشه جوشانيده نبات يك و نيم توله داخل كـرده تخـم                   عنب الثعلب گل بابونه ه    

  ريحان سه ماشه پاشيده بنوشند و هرچه در وجع كليه مذكور شد بكاربرند 

خجندى گويد كه طبيخ حلبه به عسل و يا طبيخ پرسياوشان و باديان و تخم خطمى به شكر يا گلقند بنوشـند و   
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له مثل ماكيان فربه و كبوتر فربه و خروف فربه سازند و تنطيل به آب كبريتى وزروق لعابات                  غذا سفيد باج لحوم فاض    

  حاره و شير زنان به عمل آرند 

تخم چند قوقا كوفته و كذا چند قوقا و تخم ملوخيـا و كـذا روغـن چنـد     ه نويسد كه خبازى مطبوخ ب سويدى مى 

كه مجرب به نسبت و كذا شرب صفر به شـكر و خميـره آن و                قوقا و كذا شرب و مزح و حقنه به روغن بادام شيرين             

مويز سرخ و كذا فاوانيا و كذا حب الغار و كذا شرب             تر كرده به شكر يا      كذا گل حب صنوبر كبار يك شبانه روز در آب         

م و  نجو حمول دار شيشعان و كذا شرب باديان و كذا تعليق بيخ شيطرج در گردن يا گوش و كذا شرب سنبل رومى                       

ا شاخ گوزن سوخته تنها ياد و مثقال از آن با كتيرا و كذا طبيخ تخم انجره كوفته با اصل السوس منقشر كوفته و                        كذ

 شيرين و طبيخ آن و كذا راوند و كذا شاهسفرم و كذالك و كذا شـرب                 يز روغن تخم ترنج و كذا مو      كذاكى و   مكذا مر 

ص و كذا سكر الشعر و كذا سـلينحه و كـذا وج و كـذا                پودينه نهرى و كذا سنبل هندى و كذا حجر قبطى به آب خال            

تر خشك كرده و باقرنفل سـائيده و كـذا جـاء              شرب حلزون مع صدف آن كوفته و به قدرى آميخته تخم و كذاانمس            

  شير و كذا طبيخ فراسيون و كذا بطون ماكيان در قبه آن خشك كرده و يا مر آميخته هر واحد نافع وجع مثانه است

    

  نه ريح المثا

   

و اين را انتفاخ مثانه نيز گويند و اين مشابه بورم بود و گاه محتبس باشد و گاهى منتقل و سببش تناول اغذيه و                        

فواكه نافخه است يا اجتماع رطوبت در مثانه مع ضعف حرارت از هضم آن رطوبت و تحليل آن عالمتش ظهور تمدد                     

 و قراقرد بالثقل باشد از اغذيه       نفخد كه اگر تمدد با انتقال       ر بول است و فرق ميان هر دو سبب چنين كنن          سع. و درد 

نافخه بود و اگر تمدد بالفعل ظاهر شود و نفخ متقل نباشد از طوبـت بـود و گـاهى از ريـح البواسـير باشـد و وجـود                              

آورده  سياه در عرق باديان بر     ي زيره ي انيسون و شيره   ي تخم كشوت شيره   يعالمات آن بران داللت كند عالج شيره      

گرم بنوشند و يا تخم خربزه خارخسك هر يك شش ماشه باديان گل سرخ هـر يـك چهـار                    نيمكرده  ل  خگل قند دا  
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 و بواسير ريحـى باشـد       صنيده شربت دينار سه توله داخل كرده بدهند و اگر با مغ           جوشاق باديان ده توله     ه عر ماشه ب 

ه شربت بنفشه دو توله داخل كـرده بنوشـند و اگـر             گل خطمى سه ماشه نانخواه باديان هر يك چهار ماشه جوشانيد          

قولون و مـصادست بـه مثانـه و ظهـور صـالبت عارضـى               ي   روده مثانه گاه بيگاه سخت شود به سبب اجتماع رياح در         

هاى گرم محلل ريـاح       توله نيم گرم نباشد و روغن     ده  جوارش عود شيرين نه ماشه خورده با اليش عرق عنب الثعلب            

مالنـد و بـه مزرقـه وار حليـل چكاننـد و از              ب و صمغ سداب بر مثانـه        حلتيت حار مثل    غنبق بصبو مثل روغن بان و ز    

سبوس گندم و نمك تكميد نمايند و از مطبوخ ادويه گرم نطول سازند و هر چه كاسررياح و محلل آن باشـد ضـماد                        

بـر مثانـه ماليـدن نفـع دارد و        روغن زعفران خـوردن و       ومضعف اعصاب احتراز نمايند     و  كنند و از اشياى مؤلد رياح       

هرگاه بول به دشوارى آيد پوست خربزه خشك اندكى سوده با نبات به خورانند و در آبزن نشانند و آنجا كه رطوبـت                       

طـوس و انجيـر خـوردن سـودمند اسـت شـيخ             مثروديو  ينيا  بودقى متواتر كردن فائده دارد و تريـاق و سـنجر          غالب  

 كه روغن بيد انجير به ما االصول        اين است  بعد پرهيز از منفحات و از سوء هضم          ترين عالجات اين    فرمايد كه نافع    مى

اره طال كنند به سداب و پودينه و شبت به اندك جند بيدسـتر              و صموغ ح  هاى خوشبو محلل      بنوشند و برعانه روغن   

 آب سداب به مشك      اين ادهان به اندك جند بيدستر در احليل به مزرقه چكانند يا             و يا حلقيت يا مشك ضماد كنند     

كنيم كه كليه و مثانـه        يا روغن بان به مشك و غاليه به روغن زنبق بچكانند و آنچه در باب كليه گفته آن را ذكر مى                    

را چون درد باشد يا عليل باشند گرد بنادق البزور نگردند كه درد به جذب زياده گردد و نه مخدرات استعمال كننـد                       

   ماده نكند و چيزى متحدر نسازد بلكه آب نيم گرم به قدرى كه جذب

 و  مشك و غاليه      لقيتبجند بيدستر و ح   و روغن بان    جرجانى گويد كه برزهار روغن ياسمين و روغن سوسن بان           

ضماد كنند و شياف از كرفس انيسون و باديان و صعتر و فلفل             جند بيدستر   ا  ببمالند و عصاره سداب پودينه و شبت        

 است كه در عالج قولنج ريحى مذكور شد در اين باب نافع اسـت و طعـام                  اتو و معجون  ند   بر و سكنجبين وفانند بكار   

  هم از آن نوع سازند كه در آنجا مسطور شد 

   و تكميد بشونيز و جاورس و نان گرم آن را نافع است و زنجبيلجالينوس گفته كه خوردن ثوم و 
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  به شرط مداومت در ميناب مجرب است تر جند بيدسگويند كه ضماد سداب و غيره كه در قول شيخ گذشت با 

   

    

  ضعف مثانه 

   

گاهى مثانه را نيز ضعف به سبب سوء مزاج عارض شود و اكثر آن بارد باشد و به سبب ورم صلب يـا اسـترخا يـا                           

انخالع افتد و عالمات و عالجات هر واحد مذكور شد و چون مثانه ضعيف شود احتمال بول بسيار نكند و مشتاق بـه                       

ج آن باشد و گاهى عضل او از معونت بر اخراج باطالق آن و صب آن ضعيف شود و از اجتماع اين دو امر تقطيـر                          اخرا

  غير مبسوط گردد

   

    

  حرقت البول 

   

  يعنى سوزش بول اسباب آن سه نوع است 

  يكى حدت بول و كثرت بورقيت آن به سبب حرارت مزاج و غلبه صفرا

باشد و ايـن اكثـر        عديل حدت بول و تغريه مجراى آن در لحوم غدديه آنجا مى           دوم فقدان رطوبت لزج كه به هر ت       

  تناول اغذيه حاده افتد و جماع و امراض نديب بدن يا شرب ملدات قويه حاره كثرت به سبب 

  سوم قروح قضيت و گرده و مثانه و جرب و ورم كليه و مثانه 

نگين باشد و مريض پـيش از آن اشـياى گـرم            رره  وقارطريق تشخيص اين اسباب اگر آثار حرارت مزاج پيدا بود و          

با بول بود سببش قروح يا حرب باشد و   ر  استعمال كرده باشد سببش حدت بول باشد و اگر خروج خون و ريم و قشو              
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 بدن و تقدم سبب فقدان رطوبت بوده باشد سببش فقدان رطوبت بود و              ي نشود و خشك   هاگر آثار حرارت و قروح يافت     

رم گرده يا مثانه گردد و سببش همان باشد و به قول شيخ اكثر هر دو سـبب اول مـؤدى سـبب سـوم                         اگر عالمات د  

ست چنانچه اسهال صفراوى كه مانند مقدمه بـراى قـروح امعـا             اگردد و سبب اول و دوم مثانه مقدمه سبب سوم             مى

  باشد  مى

بت بنفشه داخل كرده بنوشـند يـا گـشنيز          غول در عرقيات بار و برآورده شر      پ در همراه لعاب اس    رعالج بنادق البزو  

تر كده صبح صاف نبوده شربت نيلوفر داخل كرده بنوشـند             خشك و گل نيلوفر و صندل سفيد و آن كه مقشر در آب            

كند واز شياف ابيض و كافور و شير بز يا شير خر يا شير دختر زراقه بگيرند و مـاء                      و نوشيدن ماء الجبن نيز فائده مى      

ن طعمـى    آ رد كدو و غيره اغذيـه كـه          و م برشت و روغن بادام و شورباى ماكيان فربه به كشك جو           الشعير و بيضه ني   

نجامد و آنجا كه باده بسيار باشد و تعـديل          يغالب نباشد بخورند و در عالج اهتمام نمايند تا در صورت درنگ بقروح ن             

 باشـد بعـد قطـع سـبب آن لعابـات و      تلسپين نمايند و اگر سبب فقـدان رطوبـت  قي و  و قصدكفايت نكند تنقيه به   

مغريات و زراقه و غيره كه مذكور شد به عمل آرند و اگر به سبب قروح و جرب باشد عالج هر واحد از آن در مقامش             

  مذكور است بدان توجه نمايند 

 له قدرى از ميـان تنـه آن شـق         يوز يعنى ك  محرقه البول نافع است درخت      ه  ذكر بعض ادويه مفرده و مركبه كه ب       

 آن آب را بگيرنـد و حـسب         صـبح طورى كه آب از آن در ظرف آيـد و           ه  شب در آنجا ظرفى وصل نمايند ب      ديكنند و   

  حاجت بدهند كه به جهت سوزش بول نفع تمام دارد 

تـا   بپزند   ديگر جو با تخم خيار و تخم بادرنگ و مغز تخم كدو و تخم خربزه خشخاش و خرفه  همه باريك كوفته                     

ين سوزش بول مجرب سويدى اسـت و كـذا خـوردن            كده شكر سفيد آميخته بنوشند كه در تس       مهرا شود و صاف كر    

  ست  ا تخم خيار مجرب اوي نوشيدن آب آن و كذا نوشيدن شيرههندوانه

ديگر نوشيدن شورباى ماكيان فربه كه با گشنيز سبز مفرط پخته باشند و كذا خوردن كاهو و كذا پيه ماكيان بـا                      

رشت و كذا شرب تخم كاسـنى و شـرب ضـماد بـرگ آن و كـذا       ب كه تازه مخلوط به بيضه نيم     حريره پخته و كذا مس    
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 و كذا حقنه به آب سفرجل و كذا شرب تخم خطمـى و طبـيخ                سفرجلشرب آب برگ خرفه و تخم آن و كذا روغن           

  بيخ آن و كذا خوردن حب اآلس يا شرب طبيخ آن و خصوصاً صاحب 

خ سپـستان و كـذا      يذا نوشيدن بيضه نيم برشت و كذا طب       ك كذا رب آس و      تر از سياه است و      آالس سفيد كه قوى   

تر كرده به اندك شاخ گـوزن سـوخته سـفيد و كـذا                خوردن موز و كذا شرب كتيرا تنها و دو درم از آن در ميفتحتج             

طبيخ اصل السوس سرد كرده به شكر و كذا شرب تخم خربزه و كذا طبيخ عدس مقشر و كذا تخـم بادرنـگ و كـذا                          

ـ  غغز تخم كدو و كذا شير بز و كذا شير بز و كذا شربت بنفشه و كذا شـرب در رزاقـه بـادام شـيرين و كـذا ا                   م  اتنـد ب

 و كذا شرب لعاب اسپغول به روغن گل هر واحد حرقت مثانه و بول را نافع است و ديگر صـندل زرد صـندل                         خاسفانا

 نبـات دو تولـه نبـات را در آب سـرد حـل        سفيد صندل سرخ هر يك دو سرخ تخم كاسنى كافور هر يك چهار سرخ             

  ده آميزند و بنوشند در رفع سوزش بول و حرارت مفراط مجرب است يكرده ادويه باريك سوده پاش

ديگر سنگ جراحت يكدام گل ارمنى دو ماشه كوفته بيخته به قدر شش ماشه به آب برنج سـكهداس كـه تمـام                       

 خارخـسك و    ي حرقت بول زنان را مجرب نوشته ديگر شـيره         شب در شبنم گذاشته باشند قبل طلوع آفتاب بنوشند        

 سفيد چهار ماشه گلقند دو توله براى حرقت بول و سـوزاك و              ي زيره ي تخم خربزه هر يك شش ماشه شيره       يشيره

شـود   تره نيز داخل كرده مىنفخ سوداوى معده معمول است و گاهى تخم خرفه به جاى تخم خربزه كرده و عرق شاه          

  غايت مفيد است ه وز در شير دختر سائيده سوزش بول را بب مغز تخم كدو مغز تخم ترديگر زروق

 خيـارين  ي خارخسك هفت ماشه شـيره يديگر اگر بول اندك اندك با سوزش آيد حجر اليهود ماشه سوده شيره  

  د است  تخم خطمى هفت ماشه در عرقيات برآورده شربت بزورى بارد داخل كرده نوشيدن مفيينه ماشه شيره

 ي مغـز تخـم هندوانـه شـيره        يديگر اگر سوزش بول با تب باشد اول مسكنات مثل لعاب بهدانه سه ماشه شـيره               

خارخسك هر يك شش ماشه شربت نيلوفر دو توله خاكشى شش ماشه بدهند باز لعاب گل خطمى سه ماشه لعـاب                     

 تخم خربزه شش ماشـه نبـات        ي شيره  تخم خطمى چهار ماشه    ياسپغول شش ماشه افزايند باز در نسخه اول شيره        

عوض تخم هندوانه شربت نيلوفر داخل كرده بدهند و اگر ماده حاد بود و تسكين نيايد بلكه مـوهم بـورم بـود فـصد                         
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كنند وبراى سوزش بول و عسر و تقاطر آن نطول عنب الثعلب گل خطمى گل شيو جوشانيده شوره قلمى حل كرده                     

تره خيارين كوفته هر يك شش ماشه گل نيلوفر چهار ماشه           ثعلب گل خطمى شاه   سازند و در آخر بعد منضج عنب ال       

جوشانيده مغز خيار شنبر شش توله ترنجبين چهار توله گل قند سه توله روغن بادام شش بدهنـد و                    عناب پنج دانه  

 ي اصـل الـسوس چهـار ماشـه شـيره          ي عنـاب پـنج دانـه شـيره        يدوم روز تبريد لعاب گل خطمى سه ماشه شـيره         

 تخـم   يخارخسك شش ماشه شربت بزورى دو توله دهند دوم روز قرص با شير چهار ماشه افزايند سـوم روز شـيره                    

خطمى لعاب بهدانه عوض گل خطمى كنند باز مسهل دوم داده تبريد لعاب گل خطمى به دستور سابقش دهند بـاز                     

 يك و نيم توله قرص طبا شير كافورى پنج          تره ده توله نبات    سه ماشه عرق شاه    نهلعاب اسپغول شش ماشه لعاب بهدا     

 خارخـسك و    يماشه سوده پاشيده دهند، بعد از آن اگر ريم آيد لعاب گل خطمى و بهدانه هر يك سه ماشـه شـيره                     

اى ر تخم خطمى چهار ماشه به نبات داخل كرده بدهند دوم روز شهد ب             يمغز تخم هنديانه هر يك شش ماشه شيره       

  جالى ريم داخل كنند 

 خارشتر چار ماشـه نبـات يـك         يشه شيره ا خارخسك شش م   ي براى حرقت لعاب اسپغول شش ماشه شيره       ايضاً

تره ده توله نبات يك و نيم تولـه          خيارين شش ماشه لعاب گل خطمى سه ماشه عرق شاه          ينيم توله بدهند باز شيره    

ديگر حرقت بول كه بـا سـوزش         گشنيز خشك چهار ماشه افزايند       ياسپغول شش ماشه پاشيده دهند دوم روز شيره       

 خارخسك هر يـك شـش       ي تخم خربزه شيره   ي خارشتر چهار ماشه شيره    يقضيب باشد فصد باسليق كنند و شيره      

  تره ده توله نبات دو توله دهند  قصب الزريره چهار ماشه عرق شاهيماشه شيره

 كـاكنج و    يخورند بـاالنيش شـيره    ايضاً براى سوزش وقت بول كردن كبابه چينى كتيرا هر يك سه ماشه سوده ب              

  برشربت بزورى بار و چهار توله داخل كرده بدهندبرآورده حب القلت و تخم خيارين در عرق كاسنى پانزده توله 

امض و حريف پرهيز كنـد      حاقوال خالق ابوسهل گويد كه هرگاه مريض حرقت و لذع و قلت بول دريابد از مالح و                  

ى درم مغز تخم خيار مغز تخم كدو   بخورد مغز تخم خربزهاين تناول نمايد و اين دوو سفيد باج المين و زير باج شير   

و تخم خرفه خشخاش سفيد هر واحد ده درم نشاسته كتيرا رب السوس هر واحد سه درم بـزر النـبج سـفيد دو درم          



1068 

 

  ب بدهند جذا شكر مثل مجموع ادويه سفوف ساخته هر روز سه درم صبح و شام با يك اوقيه شربت خشخاش يا

نويسد كه اگر حرقه البول با ريم و خون باشد عالجش عالج قـروح مثانـه و  نـواحى آن اسـت و آن                           ابن سينا مى  

مذكور شد و اين نسخه قرص براى او نيكو است مغز تخم خربزه و تخم خيار و تخم كدو هر واحد بيست درم كنـدر                         

كـرفس يـك درم قـرص سـاخته دو درم بـه شـربت               صمغ عربى دم االخوين هر واحد ده درم افيون سـه درم تخـم               

خشخاش بخورند و اگر قروح و ريم نباشد افضل عالج او رفع حدت بول باستفراغ فضول باسهال لطيف است چنانچه                    

يـز و   ترطبه از اطعمه و به قول وفواكه و اجتناب از جملـه نمكـين و                ماند و اغذيه سبرده       در امراض مثانه معلوم كرده    

لعب و جماع و از آنچه نفع كند شرب لعابات و استعمال زروقات مثل لعا با تخم كنوچه و اسپغول و                     بسيار شيرين در    

بهدانه و اندك خشخاش و بزوربارومدرست و اين همه در آب سرد بياشامند و استعمال كـشك جـو و آب او و بيـضه                        

 مرغ و ماكيان فربه و اگر سبب در آن          كدو و ماش است يا به مثل روغن بادام و يا به مثل جوزه             ي  مزورهنيم برشت و    

فات از جماع و مرزوقـات مـستعمل در ايـن لعابـات             مجفجفاف عارض نمده باشد عالجش ترطيب بدن است و ترك           

ثالثه مذكوره و صمغ و سفيداب و سفيدى بيضه تازه و شير زنان آميخته چكانيدن است و گاهى ادامت زرق شير خر 

شـود و     و قدرى از شياف ابـيض داخـل كـرده مـى             و گاهى در اندك از لعابات بارد       و شير دختر و شير بز كفايت كند       

رق سفيده بيضه تنها يا به چيزى از مذكورات و يا روغن گـل كـافى شـود و گـاهى در آن مخـدرات افـزوده                           زگاهى  

سخ مـذكوره   شود و اگر درد اشتداد كند و خصوصاً چون بول ريم كند از ادخال قدرى مخدر است در زروقات بر ن                      مى

 نباشد و اين نسخه جيدست بگيرند پوست خشخاش و نشاسته و رب السوس و از آن زروق سازند                   چارهدر باب قروح    

  پس اگر احتياج به تقويت آن شود اندكى افيون دنبه را النبج در آن داخل كنند 

فرمايند بر كشكاب و مـاهى       با بول همى آيد اول قى        زجرجانى و ايالقى گويند كه اگر نشان آن باشد كه ماده تى           

تازه و فقاع گرم و مانند آن پس فصد باسليق نمايند و اگر مانعى باشد برقطن حجامت كنند و هر صبح بنادق البـزور                        

ا شربت بنفشه يا به شربت خشخاش يا به ماء الشعير و روغن بادام دهند و شب اسپغول و شكر با روغن گـل مقـدار             ب

ع است هر صبح بايد داد و اگر معده احتمال اسپغول و شربت بنفشه و روغن نكند بـه                   دو درم و شربت كاكنج نيز ناف      
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جاى اسپغول تخم ريحان و به جاى شربت بنفشه جالب مطبوخ و كشكاب بى رغن بدهند و اغذيه نرم چون اسفاناخ                     

 ماننـد آن سـود      ها كه سخت ترش نباشد چون طفثيل و نيشوق و            فربه و ترشى   غخوراك نان متخذاز پيه مر    پايچه  و  

 قول ابوسهل گذشت سـواى شـكر و نـسخه           ردارد و اين صفت بنادق البزورست و نسخه او همان منصوف است كه د             

ديگر كه سوزش بول و صاحب قرحه مثانه را سود دارد همان نسخه قرص است كه در قول ابن سـينا مـذكور شـد و                          

كتيرا نشاسته رب السوس گل ارمنى خـشخاش تخـم          نوع ديگر تخم خربزه تخم خيار و تخم كدوى مقشر مغز بادام             

خرفه مساوى با شربت بنفشه يا جالب بدهند و در طعام ايشان روغن  بادام زياده اندازند و به قول بارده مقل اسفاناج 

 اگر سوزش سخت باشد در قرص پوست خشخاش افزايند به مقدار حاجت و در آب  وو سرمق و بقله يمانى نافع بوده   

   سود دارد و شياف كه بچكانند همان نسخه جيدست كه در گرم نشستن

  قول ابن سينا گذشت همه ادويه مساوى گرفته شياف سازند و سائيده بچكانند 

خجندى گويد كه فالوده معمول از نشاسته در روغن بادام و تخم خشخاش بخورند و شربت بنفشه بلعاب اسپغول                   

و وقت خواب دو درم اسپغول به شـربت انـار ميخـوش و جـالب بـه لعـاب         مغز بادام بنوشند     يشيرهه  و ماء الشعير ب   

نافع است و اين قرص مفيد است مغـز تخـم    و آب هندوانه    روغن بادام شيرين بدهند     به  بهدانه و به روغن گل تازه يا        

خيارين تخم كاهو خشخاش سفيد و سياه هر يك ده درم كنـدر صـمغ عربـى و دم االخـوين مغـز بـادام كتيـرا رب                            

  لسوس هر يك سه درم اقيون دو درم تخم كرفس دو درم قرص سازند شربت از درم تا دو درم ا

خضر و قرشى گويند كه آنچه در عالج قروح گرده و مثانه ذكر كرديم بكار برند و شير دختران به روغـن بنفـشه                         

سك و  حـ  نوشيدن شـربت     يثا به روغن گل يا بنفشه يا بادام و        مچكانيدن نافع است و كذلك لعاب خطمى و شياف ما         

 تخم خرفه كفايـت  يبنادق البزور مفيد و آنچه از حدت بول يا فقدان رطوبت معدله باشد در آن مثل آب انار و شيره       

كند و طبيخ ريشه خطمى نافع خرقه البول است و برنج با شير و خرفه و بقلـه همـانى و خبـازى بـه روغـن بـادام و             

نويسد كـه اگـر از        ماكيان فربه از اغذيه موافقه است انطاكى مى       شحم بشحم   م خشخاش و شكر و بادام و نان         يشيره

حدت بول به سبب حرارت مزاج و حرافت خلط باشد عالجش اصالح اغذيه و بتريد و شرب اوهان و العبه اسـت و از                        
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  مجربات هندوانه و موز و طبيخ سيستان و مسكه مخلوط به نيم برشت و شورباى ماكيان بكشنير سبزست

   

    

  عسر البول و احتباس آن 

   

يعنى دشوارى بول و بند شدن آن و احتباس مفرط را بحدى كه هيچ برنيايد اسـر گوينـد بالجملـه اسـباب ايـن                         

مرض بسيار است و وقوع آن همه ازش موضع خالى نبود يكى آن كه سببش در نفس مثانـه بـود مثـل ضـعف آن از                  

 عارض شود و يـا ورم و غيـر آن از            شمالي چنانچه در كثرت وزيدن باد       دفع و اين تابع سرد مزاج مخصوصاً بارد باشد        

 آن را خارج كند چنان كه امر طبيعى است          به عصر بول خوب نشود تا     بر  امراض مثانه پس هنگام دفع اشتمال مثانه        

  قصداً بودو گاهى سبب در آن برودت يا حرارت خارجى يا ضربه پشت وزهار يا حبس بول 

ر مجرى باشد كه گردن مثانه سوراخ قضيب است و آن سبب يا از سده بود يا به غير سده و                     دوم آن كه سببش د    

سده يا در نفس مجرى باشد و يا به مشاركت بود و سده در نفس آن يا به سـبب ورم حـار يـا صـلب در آن چيـزى                               

رض يا لخم ثابت و     شود و يا سنگ ماريج معا       غليظ مثل رطوبت لزج و جمود خون و ريم كه در اكثر محدث سده مى              

 سردى شديد بود يا تقبض و جفاف از گرمى سخت چنانچه در حميـات محرقـه در                  زولول يا التيام قرحه يا تغبض ا      ث

امراض ذوبانى باشد و گاهى به سبب قرحه و بثره بود و گاهى به سبب تمـدد شـديد آن كـه سـده آرد و چنانچـه از                

 مجـرى   گردد روز به سبب شغلى عارض شود و پس مثانه كشيده             در افراط بند ماندن بول در شب به سبب خواب يا         

ها رحم با نان يا كنج        منطبق شود و آنچه از سده در مثانه به مشاركت بود مثل آن است كه ورم حار و صلب در روده                    

د امعا با  ران باشد يا ميالن رحم يا خروج آن بوده يا ثقل يا پس مزاحم يا بلغم كثير ممد و يا ريح معارض يا ممد در                        

ورم مقعد مبتدى يا به سبب زحير و يا قطع بواسير يا الم بواسير يا شقاق مولم مقعد بـود و مثـل آن كـه در ناحيـه                             

 بود بلكه مثل آن كه خصيـصه را ارتفـاع بـه سـوى مـراق عـارض شـود و پـس                        فقراتاسفل مشت ورم يا التواوزرال      
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ازد و خروج بول دشـوار گـردد و درد كنـد و بـول انـدك                 ت مجرى نمايد و به سوى باال بكشد و آن را تنگ س            ماحزم

اندك بيرون آيد و سبب معسر بول و جالس آن بغير سده ورم در مجرى است به سبب قروح مجرى پس هرگاه اراده                       

بول كند درد نمايد و بول كننده مثانه را به فصل شكم از هرب الم منعصر نـسازد و خـصوصاً چـون بـا وجـود آن در                      

شنج و مانند آن باشد و چون بول كننده به نفسه جهد كند بول طبيعى در كميـت و كيفيـت آيـد و                 عضل ضعف يا ت   

درد ساكن شود و گاهى صاحب اين با عسر بول مبتال به تقطير بول گردد كه چون اندك اندك خارج شود خفت يـا                        

  بد متحمل گردد و 

ه يا طبيعيه و آنچه به سبب قوت حـساسه          سوم آن كه سببش در قوت باشد و آن ياور قوت حساسه بود يا محرك              

 قوى يا دفع اصـال نـشود يـا مبـادى را آن              دفعبود چنان باشد كه حس مثانه يا عضله آن را آفتى رسد پس از دافعه                

آفت برسد مثل آن كه در قرانطيس و يسرغس نسيان و قلت حس عارض شود و چه به سبب قوت محركه بـود ايـن                         

غير مجيب قـوت     از انقباض خود به سوى انبساط حركت كند و يا عضله شكم              ود  واست كه عضله بنفسه منطبق نش     

آن چيزى تمدد و ماننـد        باشد تا آن كه آنچه در مثانه بود آن را منعصر نسازد به سبب قوت يا سبب حالتى كه در                    او

تلف ساذج حار   ه بود مثل آن است كه دافعه ضعيف شود به سبب سوء مزاج مخ             يسبب قوت طبيع  به  آن باشد و آنچه     

رطوبت مرخيه يـا     و آن در اكثر باشد و يا سود مزاج مادى چنانچه حار با حدت بول و بار و با                   تر بود يا بارد   و اين كم  

  ممده باشد و گاهى سبب اين ضعف معارضه اختيارى بهر طبيعت با حبس بول بود پس قوت دافعه ضعيف شود 

تـشنج و اسـترخا و      ز   سوء مزاجى بود يا ورم يا آفت عـصبى ا          فتآچهارم آن كه سببش در عضله باشد پس آن يا           

 و يا غير آن يا در نفس آن و يا در مبادى آن از شعب عصب يا نخـاع يـا                      سقطهبطالن قوت حركت به سبب ضربه يا        

  دماغ 

پنجم آن كه سببش در عضو باعث بود چنانچه در گروه ورم حار يا صلب باسنگ يا ضعف جاذبه از فوق يا ضـعف                        

   باشد استسقائيهعه به سوى تحت باشد و يا جگر غير مقتدر بر تميزمائيست و ارسال او به سبب احوال داف

ششم آن كه سببش در بول باشد و اين چنان بود كه بول حار باشد كه درد آرد و اين در اكثر اوقات تجربه شـده                          
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رد مگر آن كه تـب عـارض شـود و           مي ب و گويند كسى را كه عسر بول باشد و عقب آن زحير بهم رسد و در روز هضم                 

   بسيار نمايد ادرار

طريق تشخيص اسباب مذكوره بايد كه اوالً آفت اعضا مثل جگر و گرده و مثانه و مجارى بول و امعاد رحم و ناف                       

و كنج ران و خصيه و مقعد و پشت و عضله دريافت كنند مثالً اگر اين مرض در استسقا عارض شده باشد و پـيش از                          

 و ضعف جذب كليه باشد و اگر در گرده و مثانه و مجارى بول               مائيت غسائى باشد سببش ضعف جگر از تميز         آن بول 

يا ريح يا جمود دم يا خلع مثانه بود سببش همان مرض باشد        قرج  آثار ورم حاد يا صلب يا جرب يا سنگ يا ضعف يا             

ن يا ورم رحم يا ميالن يا خروج آن يا ورم مقعد يـا       و اگر عالمات ورم روده يا احتباس ثقل يا بس يا بلغم يا ريح در آ               

سفل پشت يا زوال فقرات او يا ارتفاع خـصييه يـا ضـربه    ازحير يا بواسير يا شقاق مقعد يا ورم ناف يا كنج ران يا ورم   

  پشت و زهار يافته شود و سببش همان علت باشد 

تنفاخ نباشـد   اثر ورم باشد و اگر در مثانه صالبت و          تدريج بند شود نه دفعه سببش اك      ه  و ايضاً بدانند كه اگر بول ب      

سببش در جگر يا گرده بود پس اگر گرانى و درد در ناحيه گرده باشد علت در آنجا بود بعده اگر عالمـات ورم كليـه                          

شد تر از آن باموجود باشد ورم اندر آن بود و اگر در آنجا گرانى  شديدتر باشد بول همانجا محتبس بود و اگر ثقل كم        

در آنجا رطوبت حاد بورم يا غير ورم بود و اگر ثقل نبود بلكه وجع ممد و در آنجا باشـد ريـح در گـرده بـود و چـون                               

شكم نرم باشد و عالمات سد و كليه و مثانه و ضعف مثانه و غير آن مود نبود سـببش ضـعف جـذب گـرده باشـد و                             

 سختى در مثانه و انتفاخ و تمدد انـدر آن بـود سـببش در                اگرو   دافعه جگر داللت كند       بر احوال استقائيه نيز بران يا    

ضـاغط آن    نفس مثانه به سبب مرض يا ضاغط آن باشد پس اگر با درد بود سببش اصناف سده در نفس مثانه يـا از                      

ام دريافـت گـردد و      خـ  يا خلط اطير و اخراج آن از خون يا ريم         ثباشد و سده ورمى از عالمات ورم سده غير ورمى بقا          

عالمات جمود دم در مثانه كـه در بحـث آن مـذكور             ه  ريم و خلط از بول سابق نيز معلوم شود و نفس خون ب            خون و   

تر از آن خالص يابد و اگر با وجود عالمات حصات چيـزى بـسيار سـخت بـه     شد نيز ظاهر گردد و اين روى است كم       

مدد بالثقل در مثانـه محـسوس   مس قاثاطير محسوس شود سببش احتباس سنگريزه به مجراى قضيب باشد و اگر ت        
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  محتبس در مثانه بود از ريح باشد به انتقال و گاه شود و گاه 

ن كه اگر اسباب مذكوره يافته نشود پس دريافت نمايند اگر بول با سوزش بود و از صبر كـردن مـريض                      ااكنون بد 

ارض از قرحـه بـا حـدت بـول          مره بر مثانه بول خارج شود و درد تسكين يابد سببش وجع مع            غبر اذيت و كذالك از      

ن گردد و اگر بول سفيد يا غليظ يا         اباشد و فرق در اين هر دو بوجود عالمات قروح و فقدان آثار حرارت در قرحى تو                

رقت باشد و قبل از آن كثرت حاجت بقيام و احساس برودت و سـببش بـرودت باشـد و اگـر حـدت بـول و التهـاب                             

بب تقبض از برودت نفع ارخاد داللت كند و بر ثقيش وجهـات بـول و                محسوس شود سببش حرارت باشد ايضاً بر س       

 بـه سـهولت   حميات محرقه و انتقاع ازتر طيب داللت نمايد و از عالمات اين است كه بول قليل خـارج نـشود و كثـر                        

طيب مجرى و توسيع آن كند و اگر تقدم سكون و راحت و خوردن اغذيه غليظـه لزجـه مثـل                      آن كه    برآيد به سبب  

و خروج رطوبت خام در بول دريافت گردد سببش چسبيدن خلط لـزج             ثقل در عانه    م بقر و پاچه و پنير و وجود         لحو

در مجراى بول بود و اگر تقدم تدابير سخن و تناول چيزهاى گـرم و سـرخى بـول بـود و مـريض سـوزش در طـرف                             

اد به سوى مثانه باشـد و اگـر         مجراى قضيب دريابد و چون بر وجع صبر كند بول خارج شود و سببش نزول خلط ح                

سببش تمدد مثانه و ضعف     برآيد  اين مرض عقب امساك بول و اطالت حبس آن به سبب خواب طويل يا شغل كثير                 

آن از فعل خود بود و اين را موت قوت مثانه گويند و اگر مريض لذع بول و حرقت آن احساس نكند سـببش ضـعف                          

كه مريض بر پشت خوابيده باشد بول را به سهولت خـارج كنـد سـببش                 مثانه در حالى     رهحس مثانه باشد و اگر غم     

و بـر عـصر   ا بود و مريض را چنان محسوس شود كه چيزى از بـاطن   قويضعف دافعه باشد و اگر ضعيف به غير زرق     

شود و بر دفع غير قادر بـود و غمـز مثانـه               ب نيست يعنى  حركت ارادى كه در صحت بر دفع بول محسوس مى             جيم

حفر يعنى زرق   ه  بزرق ضعيف بيرون كند سببش استرخاى عضله باشد و اگر اندك بول كه از آن خارج شود ب                 بول را   

ره و آثـار    وبيرون آيد نه با ادرار و ديگه عالمات تشنج مثل حدوث او دفقه و ثقل و تمدد و امتالى نبض و غلظت قـار                       

اف كه در حرقه البـول گذشـت يافتـه شـود و             غلبه بلغم موجود بود سببش تشنج عضله باشد و اگر تقدم اسباب جف            

   باشد و يهترطيب بول را جارى كند سببش جفاف رطوبت اعضاى غدد
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ر بول در اكثر عقب اندمال قروح عارض شده باشد سببش روئيدن            سبدانند كه اگر اين اسباب نيز معلوم نشود و ع         

ى قـضيت روئيـده باشـد و اگـر در مجـراى             در مجرا لحم  اطير معلوم شود و     ثلحم در مجارى بول بود پس اگر بس قا        

اطير نباشد و هيچ عالج سود ندهد لحم مافوق آن روئيده باشد پس اگر ثقل در پشت معلوم شود                   ثقضيت مانعى از قا   

و مثانه از بول خالى بود سبب مذكور باالى مثانه در مجراى فيمابين گرده و مثانه يـا در منفـذ ميـان جگـر و گـرده                    

  سطور زير مثانه باشدمالبت مثانه و گرانى در عانه درد شديد و تمدد مفرط بود سبب باشد و اگر ثقل و ص

   

   عالج عسر بول از برودت مثانه 

   

ادويه سخن مثانه كه در شروع امراض آن مسطور شد بكار برند و اگر از برودت حس مثانه ضعيف شده باشد ايضاً                      

 اندكى مشك و جنـد بيدسـتر و فرفيـون برعانـه مالنـد و در                 هاى گرم مثل روغن قسط و پسته و روغن بان به            روغن

احليل بچكانند و اضمده مقوى خوشبو مثل سوسن و اكليل و شيخ شبت و غيره كه در قول شيخ بيايد بر مثانه نهند            

نيا و فالسفه بخورند و اگر آفت در دماغ بود عالج آن نمايند و اگر ضعف دافعه يا اسـترخاى جـرم مثانـه از                         يو سنجر 

سوء مزاج بار در طب بدنى يا خارجى مثل تقدم كثرت تناول اشياى سرد مدر چون خيار و هندوانه و خربزه بى مـزه                       

و كثرت خواب و جلوس بر چيزهايى سرد و كثرت قيام ميان آب سرد تابناف حادث شود و اول منـع اسـباب سـابقه                         

ـ وزبوا و سبابه و زرنب هر يك سـه ماشـه            كنند پس مطبوخ دارچينى و سنبل الطيب و سعد و سليحه و قرنفل وج              ا ب

باقى همه تدابير آنچه در استرخاى مطلق گفته شد به عمل آرند مع تقويت مثانه               و  شربت ماء االصول چارتوله دهند      

و ترياق كبير وانقرديا و حلواى بالدرى در اين باب اثرى عظيم دارد وهمچنين معجون اذراقى و فالسفه نافع و روغن                     

ى كـردن و در آب      قـ زيره در خريطه كـرده تكميـد نماينـد و            ت بمالند و در احليل چكانند و ريگ دريا و         زيره و راح  

تـدابير مـذكوره بـول      بـه   دهد و  آنچه در قول ابومنصور بيايد بكار برند و اگر               معادن گرم نشانيدن بتكرار هم نفع مى      

 گرم عالج كننـد و از       معجونات  و شد با دهان حاره   نگشايد بقاثاطير بيرون كنند و به قول شيخ اگر سبب مزاج بارد با            
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سترخاى مثانه را نفع كند اين است كه بگيرند سرگين كبوتر صحرائى نيم درم و به بول اطفال بخورنـد                    اآنچه اين راو  

كه ادرار نمايد و يا سرگين موش يك مثقال به آب طبيخ شبت و گاهى بـه طريـق زرق بـا موميـائى و يـا يـك درم                              

چند آن نمك هندى با آب گرم بخورند و نوشيدن روغن ناردين به آب گرم نافع بود و يا                   ه خشك با هم   سنگدانه رخم 

كنـد و آنچـه از ضـعف حـس          دو دانگ حلقيت در شير خر بدهند و اين براى آن كه از خلط غليظ باشد نيز نفع مـى                   

 از تريـاق و مثروديطـوس و        ه فادزهريـ  يبه ادويه باشد مبتدى را اگر مرض منبعث از مبدا يا نفس عضله و مثانه بود               

 و زعفـران و نـرگس و بلـسان خاصـه معالجـه نماينـد و                 سوسنمردخات وزروقات موافقه روح مثل روغن ياسمين و         

 مثل برگ سيب و نعناع و سداب استعمال كنند و ادويه سنبه             نفاعياضمده از برگ اشجار فواكه و به قول مفيد روح           

 وقت موجب ضـعف دافعـه گـردد         رى بياميزند و برعانه بدان ضماد نمايند و اگر ب         تخم سداب كوه  خردل و   مثل تخم   

  عالجش به چيزى كه در آن تسخين و قبض باشد بايد كرد و خصوصاً آنچه در ضعف حس گفته شد 

صاحب كامل گويد كه اگر عسر بول از برودت بود بايد كه صاحب او را در آبزن كه اندر آن بابونه و اكليل الملـك                         

اردين يـا روغـن     نبنفشه و شيخ و قيسوم و مرزنجوش پخته باشند بنشانند و روغن  حسك يا روغن شبت يا روغن                    و  

عقارب و مانند آن برعانه بمالند و اين سفوف بدهند تخم كـرفس باديـان انيـسون هـر واحـد سـه درم حـب القلـت                            

د يك درم همه را باريك سائيده و يـك          فطراساليون هر واحد دو درم سنبل سليخه زعفران اسارون دارچينى هر واح           

قـو  دومثقال تا دو درم به آب گرم يا به شربت عسل بدهند و ايضاً اسقولوقندريون و حب القلـت هـر واحـد سـه درم                           

 هـر واحـد دو   مـشيع وحب بلسان وفقاح اذخر و قسط هر واحد يك و نيم درم نانخواه و تخم كرفس كوهى و مشكطر    

 همه را باريك سائيده به عسل كف گرفته به سرشند شربت دو درم تا سه درم به آب                   درم مغز چلغوزه كالن پنج درم     

گرم كه اندر آن انيسون و تخم كرفس جوشانيده باشند و اگر اين فائده نكند ماء االصول به اندك سنجرنييا بدهند يا                      

دك روغن بـادام تلـخ بخوراننـد و         غياثى يا حرانيا از دو دانگ تا نيم درم به آب زيره و آب انيسون و تخم كرفس و ان                   

ن تخم ترب حماما هر واحد يك جز همـه را باريـك             واين ضماد اكليل الملك بابونه شبت قيصوم حب الغار قطراسالي         

سائيده و روغن سوسن يا روغن بان يا روغن خيرى آميخته نيم گرم برعانه ضماد كنند و غذا نخوداب بزيت مغـسول                      
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ام تلخ باشد و از به قول كرفس و باديان و نعناع و رشـا دو جرجيـرو تـرب بخورنـد و                       و شبت و دارچينى و زيره و باد       

برجته الخضر اوحب البسطم پسته و بادام تلخ و مانند آن حريص گردانند و اگـر سـائر تـدابير مـذكوره فائـده نكنـد                          

  استعمال قاثاطير نمايند 

د اوال اگر امتال باشد قى فرمايند پـس تريـاق           جرجانى گويد كه اگر سببش سوء مزاج سرد و بطالن حس مثانه بو            

هاى گرم برزهارمالند چون  يطوس يا منجرينيا دهند و ماء االصول با روغن بيد انجير سود دارد و روغنمثرودبزرگ يا 

  روغن فرفيون و مانند آن 

غير و تنقـل  صـ سعيد گويد  كه اگر عسر بول تابع سوء مزاج بارد بود عالجش بخوردن گل قند عسلى يا اطريفـل                  

بانجير و مويز و مالش مثانه به روغن نرگس وبان و ريختن آب گرم بر مثانه و غذا نخوداب يا كبوتر بچه مطحنين يـا                         

  كند  ثوم و نعناع و سداب كندناوكرويااكالً و ضماداً بزيت فائده مىد بار سازند انطاكى گويد كه در بماكيان بابا

عف مثانه باشد كه بلذع بول احساس نكند دو درم سرطان سـوخته بـه آب                نويسد كه اگر به سبب ض       ابومنصور مى 

نيم گرم بدهند يا مغز تخم خربزه و شكر طبرزدهردو باريك سائيده به مقدار ده درم تا بيست درم هـر روز بدهنـد و                         

ر آن اقحـوان و     يا مثانه كيش سوخته با طال بخورند و چون اين ادويه بخورانند بايد كه مريض در آبزنى باشد كه انـد                    

كرنب رطب و سرگين كبوتر و مرزنجوش و شيح و بابونه و تمام رطب پخته باشند و ثقل آن برعانه ضماد كنند پـس          

اگر امر دشوار گردد در احليل آب بورق يا آب نمك بزراقه رسانند اگر از آن بول الدم يامده حادث شود بـر خاكـستر                         

خته خوب بر هم زنند و صاف كرده به مزرقه چكانند و اگر اين به طفـل                 بلوط يا خاكستر چوب انجير مثل او آب اندا        

  باشد تخم خرفه و طالى كهنه بخورانند

    

  عالج عسر البول او حرارت مثانه 

   

د داد و اگر از حرارت شديد مجرى بند شود تبريد مرطب مثل             يادويه مبرد مثانه كه در آغاز امراض آن گذشت با         



1077 

 

 مغـز  يشـيره ه  شربت بنفشه و روغن نيلوفر آميخته بنوشند و ماء الشعير و اسفاناج و كدو ب          لعاب اسپغول و بهدانه به    

بادام بخورند و آبزن ادويه مرخيه استعمال كنند و اوهان مرطبه مثل روغن بنفشه و كدو بر مثانه مالـد و جـالينوس                       

اجتمـاع بـول بـسيار در مثانـه بـر       اعضا گفته كه مردى الغر شكايت عسر البول پيش من كرده و تـا           در كتاب منافع  

شود و بعد اجتماع بول كثير مثانـه يكبـارگى            اخراج بول قادر نبود و پس دريافتم كه مجراى بول خشك و منضم مى             

  گردد و به اشياى مرطبه عالج كردم و صحت يافت  كند تا آن كه مجرى كشاده مى بدفعه قوى دفع مى

ريق مثانه از روغن شبت يا بابونه يا سداب كنند پس ا            ه تع ات بود ب  مسيحى گويد كه عالج عسر البول كه در حمي        

 پـيچ    و گر طبيعت قبض باشد به مطبوخ حليه و خطمى مع روغن بابونه حقنه نمايند و در آبزن كـه انـدر آن بابونـه                       

  خطمى و خار خسك پخته باشند بنشانند 

تر كرده برعانه نهنـد و        ر شير نيم گرم    بول حادث در حميات اين است كه اسفنج د         حبسخجندى گويد كه عالج     

بـا  نويـسد كـه    در طبيخ خار خسك و برگ كرنب در طبه و فوه الصبغ و بابونه و بنفشه و خطمى بنشانند شـيخ مـى                  

 معتدله و پارده كه در آن تلبين وارخا باشد مثل روغن بنفشه و كدو و مخلوط به روغن شبت و بابونـه معالجـه              دهان

  بوست نيز باشد آبزنات و اوهان مرخيه اغذيه قرطبه و تدبير تافهمين و حمام استعمال نمايند كنند و اگر در آنجا ي

پختـه باشـند و     آب  جرجانى گويد كه نطول آب گرم بر مثانه كنند خاصة اگـر بابونـه و خطمـى و بنفـشه در آن                       

ى نشانند صواب بوده و كـذا        گرم كرده بمالند و اگر در طبيخ بابونه و خسك و بيخ خطم              و هاى مذكوره مخلوط    روغن

  روغن خسك ماليدن 

ابن هته اهللا گويد كه در عسر البول و حرقت آن تابع سوء مزاج حار ادويه مبرده مثـل بـزر قطونـا بجـالب و مـاء                            

غول يا بهدانـه بـه      پ تخم خرفه و تخم خيارين و تخم خربزه و به شربت انار و لعاب اس               يروغن بادام و شيره   به  الشعير  

ب الجه اش و ماء القرع بسكنجبين بنوشند و قرص خشخاش بنوشند و قرص خشخاش يا بنادق اليزور ب        شربت خشخ 

 مثانه به آب كاسنى و آب عنب الثعلب و آب حى العالم كننـد و غـذا مـزوره                    تبريديا شربت بنفشه بخورند و بايد كه        

 را از اغذيه و اشـرئه حـاره منـع نماينـد و از               اسفاناخ بازروه بيضه يا جوزه مرغ به آب انار يا ماهى تازه دهند و مريض              
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  فواكه خيار و كاهو و هندوانه بدهند 

  انطاكى گويد كه در حار كدو و خربزه بخورند و آرد جو و زعفران ضماد كنند 

    

  عالج عسر البول از ورم مثانه 

   

كين ورم بنطول آب گـرم      تسيحى  آنچه در ورم مثانه از تنقيه و انضاج و ادرار مذكور شد به كار برند و به قول مس                  

كه اندر آن بابونه و شبت و بيخ خطمى پخته باشند بايد كرد و دائم روغن خسك و بابونه بمالند و به قول شيخ عالج                         

تر  ضماد و زراقه و حمول در مقعد سازند و آب كم  به ملينات ورم و ارخاوتليين كنند و در حمام مائى تعريق نمايند و            

 كنند و غذا تا دو روز منع نمايند و هنگـام نرمـى ورم گـاهى بـول بعـصر و غمـز بعـد كثـرت                            نوشند و مدرات ترك   

شود و كرنب و خطمى و پياز مطبوخ و گندناى مطبوخ را در اين معونت بسيار است چون بـدان                      ارهاوتليين خارج مى  

  د شو ضماد كنند و تقديم باسليق صافن از واجبات است اكثر بعد از آن او را با بول مى

رگ يا سليق زنند و مثانه را به روغن چرب دارند و بـاقى عـالج در بحـث ورم                    د  جرجانى گويد كه اگر ورم گرم بو      

مثانه مذكور شده و اگر آماس سرد بود و عالجش در عالج ورم گرده ذكر كرده شده آنچه عالج خـاص مثانـه اسـت                         

  لل برزهار نهند هاى محلل در مجراى قضيت چكانند و ضمادات مح اين است كه روغن

مجوسى گويد كه اگر عسر البول از ورم حار بود عالجى كه در ورم حار مثانه گذشت استعمال نمايند و بايـد كـه                        

آرد پـس اگـر       در اورام حاره حتى االمكان از استعمال قاثاطير اجتناب كنند كه آن اكثـر مـاده را بـه سـوى ورم مـى                       

  ق و دهن بسيار نماينداضطرار به سوى آن باشد استعمال او بحذرورف

   

    

  عالج عسر البول از انجماد خون و ريم 
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هر چه در جمود دم در مثانه گذشت بكار برند و به قول مسيحى اگر سبب عسر بول دم منعقـد باشـد بايـد كـه                           

نويـسد كـه اگـر بـه          لى تنها در اين نافع است و شيخ مـى         نصسكنجبين ع و  ادويه مقست حصات به سكنجبين دهند       

 بدانچه در باب جمود علقه در مثانه ذكر كرديم عالج نمايند و اضمده از آن ادويه به آب ترب                    باشدجمود علقه   سبب  

شـود و اكثـر        الملك كـرده مـى     دم كم و قبا   كيطوس دامرو سيا و دواء الكر     مثروداستعمال كنند و گاهى طالبترياق و       

 به سرگين كبوتر و ايـضاً از بـورق و عـاقرقر حـاد               احتياج افتد بنطوالت قويه معمول از مثل حرمل و مشك طراشيع          

خردل و اين ضماد جيد مجرب است بگيرند حب الغار و شب يمانى و حماماء اكليل الملك و آرد نخود سياه و بابونه                       

 يـا بـه روغـن       بلـسان هر واحد ده درم دو قود تخم كرفس بستائى و كوهى و تخم ترب هر واحد هفت درم به روغن                     

 و مقـل و جـاء شـير و وج           بينجب ارمنى سرشته ضماد كنند و اين مرهم نيكو است بگيرند سـك            نكرسوسن و به آب     

مساوى و از آن مرهم بشحم بط و موم زرد در روغن سوسن برآورد زروقات زرق ازقنه  و ميعـه و جـاء شـير و فلفـل                             

  كنند  است و گاهى در اين حلقيت داخل مى

ل شيخ بطينخ شبت يا بطبيخ كرنـب حـل كـرده بـا پيـه و غيـره بـه               جرجانى گويد كه ادويه مرهم مذكور در قو       

سرشند و اين شربت شب سخت نافع است بگيريد شب يمانى دو درم و دو سركه يك شبانه روزتر كرده صاف نمايند    

  و از آن سركه سكنجبين سازند و تمام عالج اين از باب جمود دم در مثانه بجويند 

د ديگـر   و و مر  قرومانا در گداختن خون و ريم كه در مثانه به بند و عجيب است               ابن نوح و مسيحى گويند اين دوا      

جزاى اين همان بنادق است كه در باب جمود دم در مثانه در قول شيخ مسطور شد و نوشته كه آن را يك يك درم                         ا

 كـه باشـد نـيم     وقنه و جاو شـير هـر كـدام   بينجسكنجبين ترش يا بطبيخ بزور بدهند و يا سكبه در روزى چهار بار    

تكميد كنند و در آبزن كه اندر آن بابونه و شيخ مرزنجـوش و              بدهند و عانه را به مغز قرطم ورطبه جوش داده           مثقال  

نمام و برگ كرنب پخته باشند مدام بنشانند و اگر قائده نشود فاثاطير داخـل كننـد و غـذا نخـوداب بقنـا بردهنـد و              

  ه آب نمك محلول زراقه بگيرند ترشى قابض و اغذيه غليظ ترك نمايند و ب



1080 

 

   

    

  عالج عسر البول زرياح غليظ 

   

ماء االصول بنوشند و روغن بلسان و ياسمين        بثانه عالج كننده و به قول مسيحى روغن بيد انجير           مبه عالج ريح ال   

ختـه  در آب سداب حل كـرده يـا مـشك در روغـن بلـسان آمي               جند بيدستر   و سنبل بمالند و در احليل چكانند و يا          

  بچكانند و 

 گـل   سـنبل ماء االصول بدهند تخم كرفس باديان كر و يا زيره نانخواه هر واحد يك مشت                اين  جرجانى گويد كه    

د چينى هر يك سه درم مويز هشت درم اصل السوس سه درم انجير پنج عدد همـه را در سـه مـن                        نسرخ وج فوه يو   

 بدهنـد   سـنجرينيا با چهار درم روغن بيد انجيـر بخورنـد و اگـر              او   بامداد نيمه باز آيد صاف نموده هر        بهآب بپزند تا    

  سخت سودمند بود و روغن ناردين گرم يا روغن سداب با جند بيدستر در مجراى قضيب بچكانند 

خجندى گويد كه مشك و روغن سداب حل كرده بچكانند دو دانگ حلقيت در شير خر بنوشند و روغن فرفيـون                     

  . نياست هر چه از اين حاضر بايد به آب ترب بدهندييطوس و سنجرمثرودياق كبير و بمالند و از معاجين نافعه تر

   

    

  عالج عسر البول از ضربه يا مقطعه 

   

 گـل   دهاى قابض مقوى مثل روغن گل بمالنـد و در آبزنـات نـشانند و ايـضاً بعـد فـص                      فصد باسليق كنند و روغن    

سك شش ماشه عنب الثعلب چهار ماشـه جوشـانيده و           خطمى سه ماشه تخم مروگل سرخ هر يك چهار ماشه خارخ          

گلقند ماليده دهند  و لك مغسول مصطكى رومى يك يك ماشه سوده بازرده بيضه مرغ يك عدد سرشته نيـز بـراى                       
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ضربه معمول است و مغاث بغدادى سه ماشه برگ مورد و ماشه سنبل الطيب آرد مونگ هـر يـك چهـار ماشـه گـل                          

قفراليهود يك ماشه سـوده   وفته بيخته به قدرى روغن گل و دو عدد زرده بيضه و          سرخ خارخسك هر يك دو ماشه ك      

  ممزوج نموده بر مثانه ضماد سازند 

ها بمالند و تا شش سـاعت ايـن            بر موضع نطول نمايند و روغن      مابوسهل گويد كه فصد باسليق كنند و به آب گر         

  مثانه در اخراج بول جهد كنند به غمره عمل كنند بعده 

صدست اوال و   فـ نويسد كه اگر از مقطه يا ضربه باشد كه ورم كند يا نكند بلكه چيزى زائل كند عالجش                     مىشيخ  

بول كردن پس اگر خون بسيار بول كند حبس او بقرص كهربا كـه بـه صـمغ                  در  مروخات معتدله و آبزنات و اجتهاد       

 دالج دم جامد نمايند و اگر علقـه سـده آر          و اگر خوف جمود دم باشد معالجه او به ع          بايد كرد و  شود    جوز ساخته مى  

  ه مذكور شد  كعالج سده كنند چنان

   

    

  عالج عسر البول از حبس بول قصداً

   

يا سبب خواب طويل و يا اشغال ضرورى ادويه مدره بدهند و بادويه مرخيه مثل برزكتان و حلبه و قرطم و بـرگ                       

نمايند و روغن بلسان و روغن گل و زيره و ماننـد آن كـه       ز  غمكرنب و خطمى آبزن و نطول كنند و مثانه را از دست             

  اندر آن قبضى باشد بمالند و اگر فائده نشود و قاثاطير استعمال كنند 

از بزركتـان و حلبـه و       ذ  خـ تسبب اطالت حبس باشد عالجش با بزنات مرخيه يلينه م         به  نويسد كه اگر      بوعلى مى 

نند بعد از آن ادويه شديد االدرار و قاثاطير استعمال نماينـد در روغـن               قرطم و رطيه و اضمد و امتخذ از اين ادويه ك          

  ظيم است عبلسان و امثال آن را در اين جا منفعت 

جرجانى گويد كه اگر سبب عسر البول بازداشتن بول بود و ضعف قوت دافعه كه آن را موت القوه گويند عالجش                     
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ضماد ملين برنهند و روغن شبت بمالنـد        و  معدن گوگرد و نشانند     ند و بيرون آرند در آب       رآن است كه قاثاطير بكار ب     

و طعام موافق مزاج بيمار فرمايند و بسيار بزرگان بدين علـت گرفتـار شـدند و صـواب آن اسـت كـه خويـشتن را از                            

  مجلس اكابر و كار كه به منبع بول درآن حاجت آيد باز پس دازند جهد كنند تا بدان مبتال نگردند 

ويد كه اگر از اطالت لبس بول در مثانه و طول احتباس آن به سـبب امـرى باشـد كـه صـاحب او را                          ابن الياس گ  

بواسطه نشستن در جائى و مجلسى چنان اتفاق افتد كه برخاستن براى بول از آن مناسب نبود پـس مثانـه كـشيده                       

ره آب نخـود و مغـز قـرطم         بول بنوشد و به مزو    ي  مدرهگردد و از فعل خود ضعيف شود عالجش اين است كه ادويه             

 الخـضرا و    جتـه  صاحبش بر تناول پسته و مغز        بخورد و ات بنشيند و يا خربزه شيرين مقدار كثير         نغذا سازد و در آبز    

 يمغز تخم خربزه به شكر سفيد حريص گردد و بنخود آب كه اندر آن نعناع و كرفس و دارچينى و جرجيـر و زيـره                        

  سياه پخته باشند غذا سازد 

   

   

    

  عالج عسر البول از رطوبت لزح يا ريم 

   

م صحرائى در آب جوشانيده صاف كرده شربت بزورى         جمدرات قويه مثل انيسون و تخم كرفس و دو قود تخم شل           

حار داخل نموده بنوشند و همين ادويه را درآب جوشانيده اندر آن نشينند و يا بطبيخ برگ غار و مرزنجوش و بابونه                      

هاى گـرم ماننـد روغـن شـبت و عقـرب برمثانـه                و حلبه كرفس و حرمل آبزن سازند و روغن        و اكليل الملك و شبت      

ها در احليل متصل بعـد        كه مريض در آبزن باشد و تقطير روغن        بمالند و در احليل چكانند و شرب مدرات در حالتي         

غير آن و خيار شنبر ربد وتقى و حقنه سود دهد جهت تنقيه سناور بوند خطائى و  ست و ابرآمدن او آبزن سريع االثر   

 بابونه اكليل گل بنفشه برگ كرنب چغندر پياز آرد باقال و نخود و عدس هر يـك هفـت                    دينار دهند و حلبه   و شربت   



1083 

 

 انگور سبز نه ماشه سرگين كبوتر صحرائى يك توله و روغن گل آميخته ضماد كردن بسيار نافع اسـت و     يماشه دانه 

ت و يا در بول طفل حل كرده در احليل چكانيدن و كذا سرگين موش دشتى                ن كبوتر دشتى در طبيخ شب     يكذا سرگ 

  و كذا مغزعكه يك نخود با مدرات قويه خوردن و غذا شورباى مرغ و يا نخودآب دهند 

مسيحى گويد كه اگر سده محدث عسر البول از رطوبت غليظ يامده غليظه باشد به اشـياى مفـتح وجـالى قـوى                       

ن و سيـساليوس و     يوانيسون و سنبل الطيب و تخم كـرفس و باديـان و دو قـود فطراسـال                قو و   دعالج كنند و مثل مو    

يطوس مثرودات ملطفه مسخنه مثل سنجرينيا و       نوجقسط و حماما و نخود سياه جوشانيده آب او بياشامند و ايضاً مع            

 شبت و اكليل و حرمل      وو نمام   آبى كه در آن برگ غار و برنجاسف و بابونه           ه  و سكنجبين عنصلى استعمال كنند و ب      

اشق و بارز و ضماد كنند و سده بلغم غليظ را اين دوا نيز نافع اسـت                 و  ه سوده   حلبجوشانيده باشند نطول كنند و از       

حب الغارشبت حماما هر واحد چهاردرم اكليل الملك آرد نخود سياه بابونه هر واحد ده درم تخم كندر صحرايى تخم 

و روغن سوسن و روغن بلسان سرشـته برخاصـره          به آب كرنب    د سه درم كوفته     ترب كرفس بستانى و كوهى هر واح      

  ين بمالند  تضماد كنند و آب مروق و مصغى كرفس و شبت به روغن  بادام تلخ بنوشند و روغن عقرب برخاصر

ر ات و مدارات قويه عالج كنند به شرطى كه خوف امـ     حنويسد كه اگر سبب ريم يا خلط باشد به مفت           ابن سينا مى  

د و آن اين است كه اگر استعمال كنند و ماده ديگر را به سوى مثانه فرود آورد و درد و                     شناعظم از نفع مدر درآن نبا     

تمدد زياده شود و چيزى بيرون نيايد يعنى مدرات وقتى استعمال نمايند كه در آن ماده بسيار نباشـد و آب تـرب را                  

اسـت مثـل    و اثامدر چنـين آب نخـود سـياه         بايـد كـرد و هـم       در ميناب تاثير قوى است حتى كه نان خـورش از آن           

وج و شبت و تخـم آن اسـت ايـن همـه  در آب                و و قسط و سيساليوس      قود مي و فوه و حماما     افطراساليون و آس دو   

مطبوخ ترب يا آب نخود سياه يا در آب خارخسك يا در عصاره كرفس و باديان خصوصاً صحرائى بدهند و سكنجبين                     

سياه و دواى قباد الملك بـه       و  م و امر    ك شديد النفع است و دواءا الكر       مثروديطوس فع است و ترياق و    عنصلى بسيار نا  

  و قوى است بگيرند  ابهل و اسارون و حمامـا         طور  دستور و اين اطفال را در شير مادرش امر ضعه آن بنوشانند و اين               

رم مغز تخـم خربـزه ده درم        دلخ هر واحد بيست     غ و بادام ت   ننانخواه و سنبل و فطراساليون و تخم كرفس و قوه الصب          
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 اشق سه درم اشق را به مثلث رقيق حل كننـد و از آن               ماحشاسى ذراريح كه سروبازوى آن قطع كرده باشند يك در         

 و گاهى ادويه    رزقاً و  مذكور در باب جمود دم در مثانه شرباً        حلتيتثلث درم ايضاً دواى ابهل و        بنادق سازند شربت تا   

دهند كه اندر آن جند بيدستر و فرفيون و زنجبيل و دار فلفل و روغن بلسان افتد و گاهى در آن افيـون و                تركيب مى 

كنند و جميع ادويه حصات اين را نافع است و از براى اكثر اصناف اين كه از حرارت            نج به سبب رجع داخل مى     ببزرال

 عقارب و حجر اسفنج و خاكستر آبگينه اسـت و از            و برودت باشد بعد از آن كه خون و قرحه نباشد آن مثل خاكستر             

چيزى كه او را در اين خاصيت است مثانه ابن عرس خشك كرده است تنـه ورم از آن در شـراب ريحـانى بخورنـد و      

و ادويه ديگر كه در عالج عـسر البـول از بـرودت              صبيان   ايضاً سرطان نهرى سخته و دو درم به شراب و خصوصاً بهر           

  در اين جا نيز به كار آيد مثانه مذكور شد 

اسماعيل گويد كه اگر سبب اجتماع ريم در مثانه بود و ادويه مفتحه دمدره دهند به شرط آن كه معلوم گـردد و                       

ند و طريق صواب آن است كه اول قى فرمايند پـس حقنـه لـين      كندكه در اين ماده نيست كه فرود آيد و رنج زياده            

شـبت  بابونه و روغـن    ركتان و كشك جو و سبوس گندم و خيار شنبر و روغن             كه از تخم  خطمى و تخم خبازى و بز         

ه اندكى بوره ارمنى زياده كنند و به روغن بابونه تنهـا نـيم گـرم كـرده                  نكار برند و پستر در اين حق      ه  ساخته باشند ب  

ضمادها كه از اطـراف  د و ريك كه در مثانه مانده باشد و غليظ شده نرم شده با درا بيرون آيد و  رحقنه كردن سود دا   

كرنب و اطراف چغندر حلبه اكليل الملك و بابونه و پياز پخته و آرد بـاقال و آرد جـو و آرد نخـود و انـدكى سـرگين                             

كبوتر و روغن زيت سازند برزهار نهند و پيوسته به آب شير گرم يا به روغن بابونه و روغن شبت تكميد كنند بعـد از                         

بزور بكار برند و سفوف و قرص كه در عالج قروح كليه در قول محبوسى مسطور شده                 آن ادويه مدره دهند و بنادق ال      

استعمال نمايند و اگر سبب عسر البول رطوبت لزج باشد ادويه كـه در عـالج عـسر البـول از بـرودت در قـول شـيخ                            

م شـب يمـانى دو      صل بريان پنجـاه در    عنمسطور شد بدهند و اين بعوق رطوبات غليظه را از مثانه و از تن پاك كند                 

م آرند و ضمادى كه جمـود دم        ا شود و ماليده شكر با عسل داخل كرده به قو          ادرم هر دو را در سركه كه بپزند تا مهر         

در مثانه مذكور شده در اين نيز سود دارد و روغن عقرب ماليدن سود دارد و آب كرفس و آب تـرب بـا روغـن بـادام                       
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  رند دادن نفع ند خاصة اگر در  آبزن نشسته خو

لط لزج در مجرى باشد هـر صـبح باديـان و            خابن الياس گويد كه اگر احتباس بول و عمر آن به سبب چسبيدن              

ـ انيسون هر يك سه درم شكر سفيد ده درم بنوشند و غذا فروره آب نخود و يا مغز قرطم خورند يا باديان سه درم                          ا ب

زه هر واحد ده درم داخل كرده گـرم بنوشـند و يـا     تخم خربي خيارين و شيره يشكر سفيد ده درم جوشانيده شيره     

  بگيرند 

حب القلت سه درم و باديان و انيسون و تخم كرفس هر واحد پنج درم و كوفته بيخته سه درم از آن بخورند و يا                         

ر و باديان و كرفس و تخم ترب هر واحد سـه درم شـكر سـفيد ده درم بنوشـند و روغـن                        زهر صبح جالب از تخم گ     

زن كه    بق يا نرگس در مثانه بچكانند و بر موضع كليه و مثانه بمالند و يا روغن بابونه مالش كنند و در آب                     كنجد يا زن  

اندر آن تمام و شاهسفرم و برگ غار و بابونه اكليل الملك و شبت و خسك و قرطم جوشانيده باشند بنشانند و برگ                       

ضماد كنند اكليل الملك بابونه شـبت مرزنجـوش در          كاه و مثانه روغن سوسن در روغن خيرى و قرطم بمالند و اين              

  ندلآب پخته گرم ضماد بما

   

   

   

   عالج عسر البول از روئيدن گوشت 

   

ياثو بول يا التحام قرحه در مجراى قضيت بود اخراج بول بقاثاطير نمايند و اگر باالى آن ميـان جگـر و گـرده يـا                          

اتساع نيست پس بايد كه در آبزنـات مليفـه مرخيـه معمـول از               گرده مثانه بود عالجش به جز تلبين مجرى با رخاه           

بابونه و خطمى و بنفشه و خار خسك برگ كرنـب و پرسياوشـان و بزركتـان تـا زمـانى در بـاز بنـشانند و عقـب آن            

ضمادات ملينه مثل آرد و حلبه و خبازى و بنفشه و بابونه و اكليل الملك به آب كرنـب و روغـن خـسك سرشـته از                           
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جگر ضماد كنند و به قول شيخ عالجش آبزنات مرخيه و اوهان مرخيـه معلـوم در بـاب مثانـه و اجتنـاب از                         مثانه تا   

  شود و گاهى نه  حوامض و قوابض است و گاهى صحت مى

سيد گويد كه عالج اين نوع دشوار بود و اگر مجرى به يك بارگى بسته شده باشند تدبير جز آن نباشد كه محمد                       

گويد كه هرگاه آماس عظيم باشد و مجراى بول بدان سبب بنـد شـده باشـد و قاثـاطير                      ثانه مى زكريا در عالج ورم م    

استعمال نتوان كرد از دشوارى آماس و بيمار مشرف به هالكت گردد مثانه بايـد شـكافت بـر آن موضـع كـه جهـت                          

ريك بايـد چنـدان كـه       اخراج سنگ شكافند و فائده آب در شكاف نهادن تا آب بيرون آمد ليكن اين شكاف تنگ و با                  

از آن اسـت كـه       ترگويند خطر در شكافتن بيش از آن نيست كه جراحت بسته نشود و اين اولى                آب بيرون آيد و مى    

  بيمار را به مرگ رساند و قاثاطير آلتى است كه بول را از مثانه بدان بيرون آرند 

 و مقل و مـوم و امثـال آن نماينـد و در              ابو منصور گويد كه تضميد بضمادات ملينه چون روغن گل و پيه گوساله            

  احليل ادهان و لعابات به مزرقه رسانند 

   

   

    

  عالج عسر البول از ورم حار 

   

وصلب روده يا ثقل يا بس يا بلغم كثير يا ريح روده يا ورم رحم يا ميالن يا خروج آن يا ورم ناف يـا كـنج ران يـا                              

 ورم پشت يا زوال فقرات آن يا ارتفاع خصيه يـا قرحـه مجـراى قـضيب                   مقعد يا  شقاقيا   ورم مقعد يا زحير يا بواسير     

 و بلغمى و ريحى مذكور شد بكار برنـد و همچنـين عـالج ديگـر امـراض                   شغليبايد كه آنچه در عالج قولنج ورمى و         

هـاى غـائر      مذكوره نمايند به طريقى كه در مقام هر يك مسطور است و ايضاً در حبس بـول از بواسـير و ضـغله سـه                        

 خارخسك شش ماشه ي كاكنج شره عنب الثعلب هر يك چهار ماشه شيرهيهراطريغل گشنيزى يك توله خورده شي
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- سفيد چار ماشـه افزاينـد يـا عنـب          ي زيره ينبات يك و نيم توله حجر اليهود ماشه سوده پاشيده بنوشند باز شيره            

هار ماشه جوشانيده و نبات يـك و نـيم تولـه            الثعلب شش ماشه مويز منقى و ده دانه پرسياوشان گاو زبان هر يك چ             

 ي باديان هر يك چهار ماشـه شـيره        ي عنب الثعلب شيره   يداخل كرده تخم ريحان پنج ماشه پاشيده دهند با شيره         

 حب القرطم هر يك شش ماشه نبات يك و نيم توله تـودرى گلگـون چهـار                  ي خار خسك شيره   يتخم خربزه شيره  

 مسه و تمزيق و تصادم به مثانه و تقاطر بـول يـا قـبض                يهطدق البزور دهند و اگر باضغ     ماشه پاشيده بدهند بعده بنا    

ره باشد اسطوخودوس ماشه سوده باطريفل صغير يك توله سرشته بخورند بعد از آن گل خطمى سه هطبع و تهيج چ

كـرده اسـپغول    ماشه مويز منقى ده دانه تخم كاسنى شش ماشه جوشانيده صاف نموده شهد سفيد يك توله داخـل                   

شش ماشه پاشيده دهند و اگر بواسير و گرمى مزاج باشد فصد باسليق نموده هليله مربى يك عـدد خورانيـده تخـم                       

خيارين كوفته نه ماشه تخم خربزه كوفته نه ماشه حب القلت چهار ماشه بيخ باديان پنج ماشه شب در عـرق مكـوه                       

هار توله داخل كرده اسپغول تخم ريحان هر يك چهـار ماشـه             تر كرده صبح صاف نموده شربت بزورى بارد چ          ده توله 

ا گشنيز خـشك    نندگپاشيده دهند و روغن عقرب بر مثانه بمالند كه مفتح بول است و به جهت بواسير خاكتى تخم                   

بر آتش در مجمر سوخته دودش به مقعد رسانند و براى حبس بول و بواسير شـوره قلمـى چهـار ماشـه بلـع كـرده                           

ب بنوشند و محمد زكريا گفته عسر بول كه از قطع بواسير عارض شود آن از جهت ورم بود بايد كه به                      بااليش آب تر  

  تسكين وجع پردازند 

رات كمرگاه از جاى خويش يا افتى به نخاع رسيده          فقجرجانى گويد كه اگر به سببى آسيبى و خروج مهره بود از             

س مثانه باطل شده باشد به عالج آن مشغول نبايد شد مگـر             تر بود خاصة اگر حس را نهاد ح       باشد خالصى از وى كم    

 باسليق بايد كرد و تريـاق       فصدخطر است اگر آفت بدين حد نباشد اول         پرپس از آن كه اولياى او را بگويند كه بيمار           

و شيخ يطوس دهند و قاثاطير استعمال كنند و آب گرم و طبيخ بنفشه و بابونه و اكليل و پودينه نهرى    دكبير يا مثرو  

و قيصوم و سبوس برزهار ريزند و موضع زخم را پشت عالج كنند چنان كه رسم است ابوالحسن ترنجى ويد مروى را                      

ها داد ماده ديگر به مثانـه آورد و            تخم يشيرهو  اين علت در زمانه شاهنشاه افتاد طبيب او را استعمال حقنه فرموده             
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بايست داد كه تن او ممتلى بود و مـاده ديگـر بـه                ها نمى    تخم يه من طبيب را گفتم كه شير      درمآن مرد همان روز ب    

مثانه آمد و قوت دافعه ضعيف بود و مثانه ممتلى شد و درد زياده گشت و مرد هالك شد سخن من در وى اثر نكرد                         

هاى او باطل شد و مثانـه ممتلـى گـشت و طبيـب شاهنـشاه                  تا وقتى كه ديگر يكى را همين علت افتاد و حس پاى           

ها فرما پس    ضر امد پس وى را گفتم اين همان است كه آن ديگر را افتاد اگر خواهى كه زود بميرد همان آب تخم                     حا

گفتم كه تدبير آن است كه بول بقاثاطير بيرون كنند و براز بحقنه و شياف و اگر اين تـدبير بكننـد چهـل روز زنـده                           

د كه گفتم پس از چهل روز قوت بيمـار سـاقط شـد و               ها دهند همين روز هالك شود و چنان آم          باشد و اگر آب تخم    

بمرد و هم ترنجى گويد كه يكى را ديدم كه از اين علت خالص يافت ليكن پاى او سست گشت و سلس البـول بـى                          

  رفت خواست او مى

   

    

   

  عالج عسر البول از استرخايا تشنج عضله مثانه 

   

نـد و روغـن نـاردين و قـسط و سـداب و بيـد انجيـر و                   يطوس و بالورى بخور   مثروددر استرخا معاجين گرم مثل      

ور شـد بكـار برنـد و بـه قـول            كفرفيون بمالند و آن چه در عالج استرخاى مطلق مذ         و  سوسن به اندك جند بيدستر      

مالند و اگر بول بيـرون نيايـد قاثـاطير اسـتعمال كننـد و                ست برزهار  د جرجانى به هر شكلى كه بول كند بنشانند و        

 نيكوفته در آب جوشانيده بدهند و اگـر         يهسبابسيا دهند و دارچينى و سعد و سنبل و قرنفل و س           و   سنجرينيا و امر  

از اين آب ماء العسل نبرند و به جاى آب بدهند  روا باشد و ايضاً بدان آب تكميد كنند و همين اجزا را بكوبنـد و بـه                         

 عضله بود به عالج تشنج مطلق       تشنجند و اگر    هاى گرم همى مالند و حقه كن        عسل سرشته هر بامداد بدهند و روغن      

ريخ و تضميد يا اشياى حاره عالج كنند و ايـضاً بـراى حـبس               ماز تنقيه بدن به تدريج بعد انضاج خلط و بعد از آن ت            
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 باديان بيخ كاسنى خطمى خبازى پرسياوشـان هـر          بيخردن باديان بنفشه عنب الثعلب      گ يبول با فواق و درد عصيه     

يز منقى دو توله گل سرخ چهار ماشه گاو زبان تخم خربزه هر يك شش ماشه انيسون چهار ماشه                   يك شش ماشه مو   

  تخم قرطم نه ماشه جوشانيده گلقند چهار توله ماليده صاف نموده بنوشند

   

    

  عالج عسر البول از خلع مثانه و حصات آن 

   

افعـه جگـر هـر چـه درامـراض مـذكوره          نصف آن يا ضعف د     آنت آن يا ضعف     او يا ورم حار يا صلب گرده يا حص        

مسطور شد بكار برند و به قول مسيحى اگر سبب انسداد مجـرى از حـصات باشـد بايـد كـه مـريض را بـر پـشت او                              

هاى او بردازند و بجنبانند و حركت مختلف قوى دهند كه سنگ از اين تدبير از مجرى زائـل شـود و                        بخوابانند و پاى  

منقى مجارى باز سد و تخم خربزه و تخم كرفس و فطراساليون و فقـاح افخـر     درمدر  اال قاثاطير داخل كنند و ادويه       

حب بلسان و آس و بزركتان و افـسنتين و عنـصل و پودينـه               و  ده قود نانخواه و انيسون و باديان و سعده و دارچينى            

يـد نـشود و لعـاب       بستانى و كرويا و نخود سياه است و گويند كه اگر به سبب ضـعف گـرده و يبوسـت آن ادويـه مف                       

 هيل سه ماشه    ي دانه ي بهمن سفيد هر يك چهار ماشه لعاب اسپغول شش ماشه شيره           ي بادام شيره  يخطمى شيره 

فرمايد كـه      خيارين شش ماشه شربت بنفشه دو توله ثعلب مصرى يك ماشه سوده پاشيده بدهند و شيخ مى                 يشيره

اين اعضا نمايند پس اگـر در آن عـالج فائـده كنـد        قصد عالج  آنچه به سبب كبد و كليه و امعا و پشت باشد بايد كه            

صحت يابد واال بد نشود و مع ذلك از استعمال مرخيات از آبزنات و اضمده زروقات چاره نباشد و در استعمال مدرات               

  خوف فرود آوردن آن ماده كثير نبود 

   

    



1090 

 

  عالج عسر البول ربول حاد هولم 

   

اشربه واهان بـارده     ايند و ايضاً جهت تعديل خلط حاد كه بر مثانه ريز و لعابات و             عالجش به عالج حرقه البول نم     

استعمال نمايند مثالً لعاب اسپغول و بهدانه و تخم مردو شربت بنفشه و خشخاش و عنـاب و روغـن كـدو و بـادام و                          

از چيزهاى گـرم و مـدرات       بنفشه و خشخاش و عناب و روغن كدو و بادام و بنفشه و ماءالشعير و مانند آن بخورند و                    

 مجارى لعاب اسپغول و صمغ عربى در احليل چكانند و چكانيدن شياف ابيض در شير زنـان                  ييهعزپرهيزيد و براى ت   

 تمام دارد و اگر ماده بسيار باشد تنقيه بدن مقدم دارند و بـه قـول                 عحل كرده و قدرى روغن بادام يا كدو آميخته نف         

 در سرعت شفاى اين خواص عجيب است و آنچه از قرحه باشد هرچـه در                رات  سرهندى نقوع مشمش و معجون راح     

يـات  ر تسكين الم مخدرات مثل افيون و بـزر البـنج و مغ            بحرباب قرحه مجراى قضيب خواهد آمد استعمال نمايند و          

  مثل لعاب اسپغول و صمغ عربى در احليل چكانند و قرص كاكنج بخورانند 

 وجع مانع بول باشد باستعمال مخدر در مرزقه عالج كشند و بعد جـارى شـدن                 فرمايد كه آنچه به سبب      شيخ مى 

كنند تا     بنمايند و گاهى مغزيات بزرق استعمال مى       هبول عالج قرحه كنند يا تعديل بول حاد باغذيه و به قول مذكور            

  ميان حدت بول و ميان صفحه مجراى حساسه حائل شوند 

رقت باشد بايد كه بزرقطونا و مغز تخم خربزه و كدو و خيار و بادرنـگ                صاحب كامل گويد كه اگر عسر البول با ح        

مساوى سائيده و بزرقطونا درست آميخته سه درم به جالب و آب سرد كه بران روغن چكانيده باشند بخورند كه نافع 

كند مغز تخم   مى نيز اين را نافع است و اين دو احرقت البول و عسر آن را نفعر به جالبزوبو مجرب است و بنادق ال

كدو و خربزه و خيار و بادرنگ و تخم خطمى و خبازى هر واحد پنج درم مغز بادام شيرين و باديان و رب السوس هر                      

واحد دو درم صمغ آلو و كتيرا و حب القلت هر واحد سه درم همه را باريك كوفته سه درم به جالب بدهنـد و ايـضاً                           

جمله ثلث رطل سجالب بنوشند و اگر عسر البول قوى باشـد بايـد كـه ايـن                  آب خيار و آب بادرنگ و آب هندوانه از          

زن آب گرم باشد و بر مثانه اين ضماد كنند بنفشه خـشك يـاتر بـرگ كـاكنج و                      ادويه وقتى دهند كه مريض در آب      
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خطمـى  خطمى و عنب الثعلب و خبازى همه باريك سائيده آرد جو و روغن بنفشه آميخته نيم گرم بكار برند و ايضاً                      

آرد جو بابونه بنفشه اصل السوس مساوى همه را باريك سائيده به آب عنب الثعلـب و آب كاسـنى و روغـن بنفـشه                         

  سرشته نيم گرم بر مثانه ضماد كنند باذن اهللا تعالى نفع كند 

ه  ابن الياس گويد كه اگر حدوث او از نزول صفراى رقيق باشد هر صبح لعاب اسپغول ده درم بـه روغـن بـادام د                        

  افزايند  درم و يا روغن بنفشه پنج درم بدهند و در اين علت از ادويه مدره اخالط حذر كنند كه آن در اين علت مى

نويسد كه حجر اليهود نر و ماده         ذكر ادويه مفرده و مركبه يونانيه كه نافع عسر البول و مدر بول است سويدى مى               

كنند چون نيم درم سوده به آب گـرم بپاشـانند در حـل     ج زنان مىر آن معالجه مردان و از ماده آن عال        نباشد و از    مى

غ و كذا اختصاص آب انگور سفيد سواى جرم و تخـم            بوه الص فعسر البول مجرب صحيح من است و كذا شرب طبيخ           

 نباشد و كذا اكل ثوم اگر با وى حرقت نباشد و كذا خوردن سفرجل و كذا بـه سـره در                      شآن اگر با عسل البول سوز     

رم سراج القطرب و از اطباى ديگر نقل كرده كه شرب           كنداخته آن آب نوشيدن و كذا شرب مغز تخم كدو و كذا             آب ا 

 سه انگشت آيد و كذا      دربيخ خطمى يا تخم آن مطبوخ در شراب و كذا گوشت خشك كرده فقد سوده به مقدار يك                   

 م با روغن گاو يك اوقيه عراقى وكذا دوقـو         برگ ثوم دو درم با وزر مالى و كذا بيخ ابخدان و كذا شكر مصفى شش در                

و كذا مرجان و كذا تعليق آن و كذا بسد يا تخم خيار و تخم خربزه و كذا تخم بـادروج سـوده يـا عـصاره آن و كـذا                               

تر يا خشك نرم سائيده به عسل و كذا           طبيخ پودينه بستانى يا تخم نعناع برى به شراب و كذا العق بيخ باريك شلجم              

 سداب مطبوخ ذرريت مرغانه و كذا شرب عصاره آن يا جرم آن و كذا افساس سوده بر سـر ميـل لطـخ                     كماد يا ضماد  

برگ سرد  العق  كرده در سوراخ قضيت نهادن و كذا ليسيدن قضيب گوزن خشك كرده سوده نيم درم به عسل و كذا                    

خ سرطان نهرى كوفته بـه    سوده به عسل و كذا بخور موى كورموش و كذا اكل اسماق به مرات و كذا شرب آب مطبو                  

شراب يك ساله و كذا طبيخ بيخ هليون يا خوردن جرم آن و كذا حب بلسان و كذا بخور پـشم خرگـوش و خـوردن                          

گوشت آن و كذا خوردن آرد كرسنه به سركه و كذا شرب طبيخ حسك يا روغن تخم آن و كذا زراقه روغن بلـسان و                         

وش و كذا حمول فتيله موميايى محلول در روغـن سوسـن و كـذا    شرب آن از درم تا مثقال و كذا شرب طبيخ مرزنج      
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ام برى دبستانى و كذا اشنان سبز از نيم درم تا يك درم و كـذا                نهدارچينى به جز ما و كذا طبيخ دار شيشعان و كذا            

يرو و كذا   بخور ملخ خصوصاً زنان را و كذا شرب جوز بودا و كذا روغن اقحوان و كذا بادام شيرين و كذا السان العصا ف                      

سخاله طال يك دانگ و كذا قيصوم خام يا مطبوخ و كذا كما دعانه بنقره و كذا شرب امعاى خشك كـرده صـفراغون                        

خود سياه يا خـوردن جـرم آن و         ن پرسياوشان به شكر و كذا طبيخ         طبيخ كه آن طيطوى دست به طبيخ انجير و كذا        

جان و كذا فقاع شعير و كذا طبيخ قو         نياز صحيح و خول   يا روغن آن و كذا طبيخ حرشف و كذا آب نخود مطبوخ مع پ             

ه آرد سلت و كذا طبيخ گندنا و كذا طبيخ كر و يا به سركه و كذا طبيخ مو و ضماد عانه بـدان و كـذا آب                      رو كذا حري  

 يا تخم آن كوفته و كذا شيخ جبلى و كذا دو درم كهربا و كذا خوردن مغـز بـادام                     نيلبهى به شراب و كذا طبيخ بيخ        

تلخ و شرب و زرق روغن آن و كذا آبزن به سرگين كبوتر مطبوخ به آب و كذا شرب كماذريوس و كذا نطـول طبـيخ                          

 و انجير سوده برعانه و كذا شرب حجر اسفنج و كذا هليله كـابلى مثقـالى و كـذا طبـيخ                      لماذريون و كذا ضماد خرد    

مى و ضماد آن و كذا خوردن بيخ عود صليب به           جلوس در آن و كذا شرب فطراساليون و كذا بتطياناى رو           وو  برگ مر 

مقدار بادام به عسل و كذا پوست بيخ بندق مثقال و كذا عود بلسان و كـذا ايرسـا يـا طبـيخ آن و كـذا كمـافيطوس                             

قصب الزريره تنها و يا مطبوخ با تخم كـرفس و كـذا صـمغ جـوز رومـى                   وج و كذا    صنوبرى مطبوخ يا جرم آن و كذا        

رم و برگ انار و درخت مطبوخ به عسل و كذا آبزن به آب محلول سـرگين مـوش و كـذا شـرب               مثقال و كذا اطراف ن    

 مخلوط به سركه و كذا غاريقون و كذا آب زن به مطبوخ سنگ پشت نهرى كوفته و كـذا شـرب ابهـل و كـذا                           يزيره

 هر واحـد نـافع عـسر        بابونه به شراب و كذا بابونه به شراب يك ساله پخته و كذا آب درخت لسان الحمل مع بيخ آن                   

  البول است 

و ايضاً او گويد كه شرب تخم خرفه و اكل عنصل بريان و كذا قلت و كذا برگ نيلـوفر سـبز خـشك كـرده و كـذا                             

شـير  جعده و كذا    صمغ پسته و كذا خوردن لوبيا هر واحد در ادرار بول مجرب من است و شرب سنبل هندى و كذا                     

 و كذا ناخواه و كـذا كـرفس         وبونه و كذا قسط هندى و كذا مقل ازرق و كذا مر           انجير و كذا عصاره ثيل و كذا طبيخ با        

مطبوخ و خام و تخم آن و كذا طبيخ كرنب و اكل حرم قلب آن و كذا كبابه و كذا سـعد و كـذا قـوه الـصنبع و كـذا                                
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 شـرب انيـسون و      تين رومى و ضماد آن و كذا      نسارون و كذا بيخ اذخر و فقاح آن و كذا افس          اشق و كذا ا   حاشاء و كذا    

لفاس و كذا كاشم و كذا الدن و ضماد آن و كذا شرب كرد يا و كذا حب كـاكنج و كـذا طبـيخ زوفـاى                           قكذا خوردن   

 الخقرا جتهخوردن سليخه و كذا آالس سياه يا سفيد و كذا بملك البطم و ضماد آن و كذا                و كذا    دزوفرا خشك و كذا  

ا تخم آن و يا بيخ آن مطبوخ و كذا شرب سكنجبين و كذا حمامـا                م ي حندقوقا و تخم آن و كذا گل شل       حو كذا شرب    

ب الزلم و كذا احلتيست و كذا راسن مطبوخ و كذا تخم جرجير و              حو كذا حرمل و ضماد آن و نطول آن و كذا شرب             

كذا شكاعا و    خام يا مطبوخ  آن و كذا گز روتخم آن و كذا عود بلسان و كذا شرب طبيخ خنثى و كذا بيخ                        يلهقاكل ب 

 النعمان و كذا خوردن عسل و كذا تخم انجره و كذا كما شير و كذا برگ گير و شاخ و گل آن هر كدام به                          بيخ شقايق 

طعام و كذا شرب تخم خربزه و كذا تخم خيار و كذا شونيز سوده به آب و عسل و                   ه  سركه و كذا فلفل سياه مخلوط ب      

ريون غليظ دوقيق و كذا خوردن ثوم زيتون سـياه جلـوس در             كذا روغن سوسن سفيد و كذا بيخ باد آورد و كذا قنطو           

طبيخ برگ آن و كذا شرب سركه عنصل و كذا الجورد غير مغسول و كذا طبيخ باقال و اكـل جـرم آن و كـذا شـرب                            

تخم آن و كذا خوردن خرنوب شامى و كذا كرفس الماء و كذا تخم كتان و كذا شيطرج و كذا انـار تـرش و                         و  تره  شاه

 و كذا شرب شربت بنفشه و كذا كشوت و كذا به رنگ كابلى و كذا       بلح كذا تخم پنج كشت و كذا خوردن         شربت آن و  

 قـصب فارسـى در بـرگ آن و كـذا مـاء           بيخعصاره قثاء الحمار و كذا خوردن پياز مطبوخ و كذا از عرور  سفيد و كذا                 

دن درخت شيلم خام و پخته و       ر كذا خو  ال با رب انگور و    طالشعير و كذا صمغ خطمى و كذا خراطين سوده به شراب            

  مـشيع  ساليوس و تخـم آن و كـذا مـشكطرا         يـ كذا كاهوى بسنافى و كذا ترمس و كذا هر توده و كذا برگ طرفه و س               

ر و كذا اتوبال مس و كذا زربنا و كذا ثقردين و كذا پودينه نهرى و عـصاره آن و                    عتشمع و كذا دوغ آهن تاب و كذا ص        

روس به ماء العسل و كذا كيال و كذا صمغ زيتـون و كـذا برنجاسـف و كـذا خـوردن تـوت                         سفيد و كذا سند    نفتكذا  

 و كذا جرم شبت و تخم آن و كذا توت شيرين و كذا قفر اليهود و كذا مورد و كذا ثمراسل و كذا                     سقنقورشامى و كذا    

شـق و كـذا شـرب عنـب     نان دخن يا مطبوخ آن و كذا شرب برگ نبات آن و كذا شرب ضماد و بطباط يا خبازى يا ا                

الثعلب و اكل تخم آن و كذا اكل جرم مرصعنه ازرق و شرب طبيخ آن و ديگر ادويه كه براى عسر البول مـذكور شـد       
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  هر واحد در بول است 

نويسد كه شير بهترين اشياست براى صاحبان عسر البول اگر تب نباشد و هر وقت در آن بنـادق                     شيخ الرئيس مى  

 بول كند و    رراد موميايى ا  كبوتر به اند كه زراقه سرگين       ب نباشد با شير بخورند و بعضى گفته       البزرور نيكوست و اگر ت    

ايضاً آنچه در عالج عسر البول از سده رطوبت غليظ و در عالج عسر البول از برودت مذكور شد و بعـضى گوينـد كـه                          

ش زنـده يـا فـسافس      پ سوراخ قضيب سـ    ايم و اگر در      ادرار بول و اطالق تجربه كرده      طبرز و درد بر براي    جمول نمك   

داخل كنند ادرار بول كند و كذالك اگر با ثوم و پياز سود و بر مثانه طال كنند و يا يك شاخ زعفران يا چند شـاخ آن                     

مثل فتيله با هم پيچيده در احليل نهند و اگر ورم نباشد بلكه در سده هر چونكه بود روغن عقرب سفيد كـه بـسيار                         

  در احليل رسانند و به نفخ اعانت كنند روى نباشد بزراقه 

ها و اجتناب از اغذيه ترش و قابض و غلـيظ نـافع               ت آبزن و مالش به روغن     ممسيحى گويد كه عسر البول را مداو      

  است 

حكيم على گويد كه در احتباس بول فصد صافن و باسليق نافع است و گاه چهـار پـنج فـصد در يـك روز كـرده                           

به مفيد است و به قول بقراط شرب خمر صرف و فصد حـل              افته آ  گرم گرم از بلندى ب     طول آب گل پالس   نشود و     مى

عسر البول كند يعنى اگر از خلط خام باشد شرب شراب آن را حل كند و اگر از ورم باشد فصد منحل سازد و به قول      

  جالينوس طريق عام عالج عسر البول آبزن و حمام و كما دو عدد بول است 

براى عسر البول كودكان مغز تخم خيار و مغز تخم بادرنگ و مغز تخم خربزه و پوسـت خربـزه                    جرجانى گويد كه    

هاى ديگر كه بـه       بود و عالج  واب  خشك كرده كوفته با شكر آميخته بدهند و اگر پوست خربزه تنها با شكر بدهند ص               

اً اگر مثانه كـبش سـوخته       خاصيت كودكان و بزرگان را سود دارد همان است كه در قول شيخ الرئيس گذشت و ايض                

كوفته با عسل يا شـكر بدهنـد        و  بسايند و با شراب  شيرين بدهند سود دارد و اگر دو درم سرطان نهرى بريان كرده                  

 قـوت   ر بندنـد   بـشكافند و برزهـا     سينه چكانند و او را به گرمى        رهازفيد بود و اگر كبوتر بچه را بكشند و خون او بر           م

سـوده  جند بيدستر و مشك      دفع كند و شياف نمك طبرز و تراشيده بول و شكم فرود آرد               مثانه را بجنباند تا بول را     
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با روغن سداب به مرزقه رسانند قوت مثانه و حرارت غريزى او را زنده كند و بول دفع گردد و زهره هر كدام حيوانى                        

  ن همين عمل كند  بيدار كند و بوره ارمنى يا نمك در مجراى قضيب نهاددافعه كه باشد چكانيدن قوت 

قرشى گويد كه هرگاه امن از قروح باشد بزور سكنجبين عنصلى يا بزورى بنوشند و اگر خوف آن باشد به شـربت                      

  آلوبالو بخورند 

خجندى گويد كه تدبير عجيب براى احتباس بول اين است كه مريض در حمام در آيد و در حوض گرم بنـشيند                      

سر بول كند   حل اسر    كه آن در حوض باشد و در ساعت صحت يابد و آنچه               و در حالى    بخورد و پوست خربزه سائيده   

خصوصاً در صبيان اين است كه قدح بيند بياشامند و پيه ماكيان بران اندازند و يا پوست بيضه مرغ از پوست باريـك                       

س در مطبوخ نشينند كه در ساعتى به شود و كذا جلو آن پاك كرده يك درم به مثل آن شكر بخورند و در آبزن جار

  برگ كرنب رطب 

انطاكى گويد كه زروق زباد و حلتيت و شير زنان و خوردن هر مفتح در مثل گزر و شلغم و ترب و كرنب و اديـان                          

 يـك حـبس بـول كنـد و در آب     ورو مروخات و حمام بالخاصيت نافع و در خواص آمده كه بول كردن بـر خاكـستر            

 دو عدد مگس زنده را صاحب ايـن         گاهور العجائب قلمى فرموده كه هر       دستدر  البول آرد و ايضاً حكيم ممدوح       سلس  

  علت فرو برد فى الفور بول بگشايد 

خضر گويد كه شرب حجر اليهود تا نيم مثقال سريع االثرست و اين آبزن مفتح مجلل ورم ملين مجارى بول نافع                     

الملك و پرسياوشان و برگ ترب و برگ        عسر البول و احتباس آن است خار خسك و بابونه و شبت و كرفس و اكليل                 

  كرنب و خطمى و بزركتان و حلبه و بنفشه و سبوس هر واحد كف جوشانيده در آب آن نشانند 

  گويند كه كافور رياحى در احليل نهادن بول بكشايد و ورق طال يك دانگ خوردن همين عمل دارد 

ر عانه و احليل و خصيتين ضماد سـازند بـه تكـرار             د چينى سه توله در عرق باديان سائيده گرم كرده ب          نديگر ريو 

   خيارين نيز مفيد است يشيرهه عمل بول بگشايد و شرب جددار ب

به روغن عقرب و كذا نهادن اندكى شب يمانى در احليل و كذا سه عـدد مـوى اسـب                    جند بيدستر   و ديگر تقطير    
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 فى الفور بول را بگشايد و كذا شياف كاغذ مصرى           بافته يا نيمه سوخته تخم نارنج آالئيده در احليل يك لمحه نهادن           

  با سوخته تخم نارنج 

 و ديگر تقطير مشك و جند بيدستر برابر در روغن سداب حل كرده و همچنين سوخته مغز نـيم سـوده و تخـم                        

ن نارنج هر دو سه ماشه در روغن راحت بكنيم توله و كذا بوره ارمنى سه ماشه و زهره ارنب يك تولـه ديگـر نوشـيد                         

شيرگاو يك و نيم يا در روغن زرده چهار و نيم توله شكر سرخ شش توله و كذا آب نيشكر يك پياله و كذا آب گيـاه                           

 و يا مرق و يا چغندر يك پياله با شكر سـرخ هفـت تولـه و كـذا پـانزده مثقـال                        شلجمجو و آب نيشكر آب ترب و يا         

وقيه نبات و كذا روغن بـادام نـيم اوقيـه و سكرالعـشر              مسكه و هفت مثقال شكر و كذا يك اوقيه روغن كنجد و نيم ا             

  چهارم حصه و كذا تقطير سباب دو ماشه و روغن گل پنچ ماشه 

 باشد ذبح كرده خون آن را بر شكم دعانه ريخـتن پـس شـكم آن را شـكافته از                      ماهه كه سه  ديگر بچه طاوس نر   

نه توله بى مصالح ماننـد حريـره پختـه از نبـات               گاو چرك پاك نموده گرما گرم برعانه بستن و مغز سر آن به روغن            

  هفت توله شيرين ساخته نوشانيدن در گشادن بول مجرب است 

ديگر چند عدد و كبوتر صحرائى نر گرفته ذبح كرده خون آن را گرما گرم برعانه چكانند و شكم آنها شكافته بران                      

  بندند و بعد يك ساعت نجومى تجديد كبوتر نمايند 

شودن بول تقطير البول عارض شود يك عدد و مثانه ابن عرس و يك مثانه موشك پران بـه روغـن                     ديگر بعد از گ   

 روز صـحت  سهنبات يك توله آميخته بخورانند كه در  حبه   گاو بريان كرده فلفل گردد و ماشه و نمك اندر آنى چهار           

  شود 

 تخم خبازى گل بابونه خار      آبزن كه براى حبس بول مجرب است عنب الثعلب گل خطمى گل بنفشه پرسياوشان             

خسك نيم كوفته هر يك دو توله بنفشه اكليل الملك تخم قلت تخم شبت تخم كرفس حلبه هر واحد يك توله گل                      

  معصفرگل پالس سبوس گندم هر يك چهار توله همه در ده آثار آب بجوشانند و هرگاه ثلث بماند در آن نشينند 

اسـت   معمـول مؤلـف      ه يا سده مجراى قضيب باشـد همـوار        زروق جهت حبس بول كه به سبب مزاحمت حصات        
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  ست  اسيماب دو ماشه به مزرقه انداخته در نائزه رسانند كه زود اثر كند و جليل القدر

دوائى كه مفيد حبس البول است تخم كاسنى كوفته خار خسك كوفته هر يك هفت ماشه باديـان كوفتـه چهـار                      

ه دانه گل سرخ چهار ماشه در عرق عنب الثعلـب ده تولـه گـالب چهـار                  ماشه باديان كوفته چهار ماشه مويز منقى د       

  توله جوشانيده شربت بزورى دو توله داخل كرده بنوشند 

ايضاً نافع تخم خربزه تخم خيارين هر يك نه ماشه پرسياوشان هفت ماشه تخم كشوت تخم مغصفر هر يك پـنج                     

و آب جوش داده صاف نموده شربت پا ر  يك و نيم     ماشه باديان انيسون هر يك شش ماشه خار خسك هفت ماشه د           

دينار گلقند داخل كرده بخورند و روغن بيد انجير نيم گرم بمالند و روغن شبت يا بابونه همراه جغرات زير ناف طـال                       

  كنند 

 خيـارين نـه ماشـه در    ي خارخسك هفت ماشه شيره    يها وعانه به شدت باشد شيره        ران بنايضاً اگر با تب و درد       

 هفت توله گالب پنج توله برآورده گلقند ماليده صاف كرده حجـر اليهـود يكـى سـوده داخـل كـرده و خاكـشى                          آب

پاشيده بخورند و خار خسك تخم خربزه تخم معصفر هر يك دو توله پرسياوشـان تولـه پوسـت خربـزه دو دام گـل                         

 نمايند و در آن بنـشانند و ثقـل را            آثار در آب بيست آثار جوش داده صاف كرده نطول           و و آثار برگ شبت پا    تيسوپا  

   اصل السوس اضافه كنند يبرعانه بربندند و اگر سرفه باشد در نسخه اول شيره

ذكر ادويه مفرده مركبه هنديه كه بول بسته را بكشايد مغز تخم پزد به سائيده بر ناف طال كنند و يك حبه كافور 

  بخورند 

   آب بران پاشند و زمانى همچنان بر پشت بخوابند ديگر شوره قلمى سائيده برعانه نهند و قدرى

   است بخوشبو به قدر يك ماشه با برگ پان بخورند كه براى حبس بول مجري چويهديگر 

ديگر قلمى شوره در سوراخ قضيب نهند ديگر چرك گوش گاوميش بر ناف مـريض بمالنـد كـه فـى الحـال بـول                         

  بگشايد 

 دور كرده شوره قلمى در آن پر سازند و بنوك كـار دتبـه نـشانند پـس                   ديگر ليمو را دو حصه كنند و تخم از وى         
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   سرد كرده بر ناف و حوالى آن بمالند بول بگشايد زندود آوردهليمو را بر اخگر گذارند تا جوش 

دوائى كه براى حبس بول خيلى مفيدتر شود يك مثقال تا دو مثقال با شكر برابر آميخته سـفوف كـرده بخورنـد                       

تنها در آب حل كرده دفعات دادن از مجربات است و استعمال شوره تا سـه تولـه معمـول اسـت و در                        همچنين شور   

وره قلمـى   شگشود آخر حكيم مصرى سه توله         هيچ دوا نمى  و  طب فرشته نوشته كه اكبر پادشاه را بول بند شده بود            

  دو توله ديگر داد حق تعالى شفا بخشيد دو گهري در آب حل كرده و به فاصله 

ست  ا  ناشتا بخورند كه در گشادن بول بسته مجرب        با آب يگر شوره قلمى خردل هر يك نيم دام پخته سائيده و            د

ضـماد سـازند از بـاال پارچـه بربندنـد و يـك              بر شكم ذوكر    ديگر پياز سفيد و اگر نباشد سرخ سائيده نيم گرم كرده            

  ساعت بدارند 

 بسته برآيد ديگر حكيم على نوشـته كـه انبـه رسـيده كـه                ديگر اگر خر مهره نصف عدد باب سائيده بخورند بول         

باشد و الئق خوردن نبود به دست بمالند و آب آن را به مبالغه تمام صـاف كننـده و در شيـشه كـرده نگـاه                           پوسيده  

  كند  بدارند و اندكى از آن صاحب حبس بول را به خورانند كه فتح عجيب مى

  دن بول بگشايد  ايضاً سه درم روغن بيد انجير با آب نوشي

  بليغ التاثير است بنوشانند دو درم جوشانيده جاروب  تكمله گويد كه اگر از زيره بديگر صاح

ديگر شوره قلمى جواكها ريوند چينى باديان مساوى نبات برابر همه كوفته بيخته بيست و يـك ماشـه بخورنـد و                      

   بدهند از آنتر ضعيف را يك توله يا كم

  تيله را بدان آلوده در سوراخ قضيب نهند فدرى گرفته سوده و ايضاً نيل برى كافور ق

ديگر مسكه كاو شكر سفيد هر يك يك و نيم توله شوره قلمى يك ماشه سوده با هم آميخته بخورند براى عبس                      

  كند  بول معمول استاد مرحوم ست و داشتن شوره كافور اندر احليل و طال كردن آن زير ناف فائده مى

  ها به قدر دو ماشه كوفته بيخته بالسى شير بخورند فائده عظيم  ى نمك ترب جواكديگر شوره قلم

  ديگر زعفران يك حصه شوره قلمى دو حصه در اب حل كرده قطور نمايند بول بگشايد 
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  و ديگر ده درم روغن بيد انجير يا چهار دام شير ماده گاو بدهند فى الفور بول بسته بكشايد 

نيم پخته نيم وزن او شوره قلمى اضافه نموده         پا و   كسب گويند به قدر دو توله در شير         ديگر معصفر كه به هندى      

برعانه ضماد كنند جهت رفع احتباس بول مجرب است و كذا برگ نيل در آب سائيده و همچنين قرطم و كسنب در                      

  ود بجغرات سائيده برعانه ضماد كردن مفيد 

ده باشد ماده گاو بجوشانند به طريق مرهم ساخته ضماد نماينـد            ديگر چون پوست درخت بيد انجير ريزه ريزه كر        

  يح بول مجرب است و اگر حرارت و ورم محسوس شود آرد جو اضافه نمايند فتدر ت

  ديگر دال ماش خام و شوره نيل برى برعانه ضماد سازند 

 كننـد و ضـماد كنجـد و         ديگر مغز پنبه دانه دو توله سوده به روغن بيد انجير يك توله سرشته بـر مثانـه ضـماد                   

  خردل نيز بول براند 

 و  هنـسراج هر و كاسـنى و      كدر آب سائيده آشاميدن و ديگر مدرات مثل گو        پهتكري  ايضاً يوند چينى شوره قلمى      

  سولف  و كباب چينى و تخم خربوزه پوست املتاس مفيد احتباس است

  قدرى شكر آميخته بخورند  برآورده يديگر بگيرند برگ صد برگ به قدر دو توله و با آب شيره

 پـنج نبـات   را بهون آنوله و مشكدانه نيز گويند يك توله كه مع چوب و بيخ شيره برآورده با             ايضاً هزار دانه كه آن    

  توله شيرين كرده بنوشند كه مجرب است 

  ديگر پشك موش دو دام با آب سائيده نيم گرم زير ناف طال سازند بول بگشايد 

  بر مثانه نيز سفيد تبتي ضماد سه برگ يعنى و  سائيده به آب بخورند سرخديگر بول سرخ پنج 

   برگ بسكهره با شير آميخته بنوشند يديگر شيره

  ديگر شير بز گرم كرده قضيب را در آن نهند 

  ديگر صدف سوده برزهار طال سازند

  ديگر ترب با شوره قلمى سائيده زير ناف ضماد نمايند 
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  جوش داده نوشيدن مفيد بود ديگر يك درم بيخ اندر اين 

 پا و آثار در يك آثار آب بجوشانند چون نيمه بماند صاف كرده تنها يـا قـدرى                   رهديگر چهال اندرونى درخت بسو    

  شكر سرخ آميخته بنوشند كه در گشادن بول بسته مجرب نوشته 

  ديگر قرنفل گلدار در سوراخ قضيب داشتن مفيد بود 

   

    

  بول التقطير 

   

تباس بول و استرسال آن و به قول خجندى آن در حقيقت از جنس عسر البول اسـت مگـر                    حد ميان ا  حالتي باش 

و  آن است كه در عسر البول خروج بول به دشوارى بود             لغير مستحكم السبب بود و فرق ميان اين هر دو سلس البو           

اكثر امر مع ذلـك     در  طلقه بود و    مع ذلك خارج مسترسل و باراده مطلقه باشد و در سلس البول خارج به غير اراده م                

و اما تقطير البول آن كه خروج او اندك اندك بود مع اراده مطلقه و محشى شرح اسـباب گويـد كـه                       باشد  مسترسل  

تقطير البول آن است كه خروج او اندك اندك بود به اراده مطلقه به سبب امر متلق به بول كه مخرج به سـوى ايـن                          

راده خارج شود آن سلس البول باشد نه تقطير او و اگر آن به سبب امر متعلق به بـول                    باشد و اگر اندك اندك بدون ا      

نبود و بلكه بول كننده آن به اختيار خود كند البته آن مرض نبود قطع نظر از تقطير بول بالجمله سبب تقطير البول                       

  نوع است سه 

 كه استرسال بـول بـه سـبب حـدت  آن             نوع اول آن كه در بول باشد و آن دو گونه است يكى حدت بول بهر آن                

باعث الم مجرى گردد و اجتماع بول و ثقل او غير متحمل بود پس آن را حالتى ميان استرسـال و احتبـاس عـارض                         

شود و آن تقطير است و يا بهر آن كه هر وقت كه بول اندك در مثانه جمع شود به سبب شدن ايذاى او به حدت آن                  

 دافعه آن را دفع كند و اگر چه به اراده نباشد و سبب حدت بول يا اغذيه و ادويه                    استدعاى بيرون كردنش نمايد پس    
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تيز و تعب دريافت و جماع و غير آن باشد و يا سوء مزاج حار اعضاى مبدأ بول مثـل جگـر و رگهـاى آن و گـرده آن                 

  ت آن را دفع كند  و بادى از ريم يا غير ريم و يا كثرت فضول حاد در همه بدن پس طبيعد بوذجسوء مزاج سا

دوم كثرت بول بهر آن كه بسيار در مثانه جمع شود بنابر ثقل او و از عالج او عضله را بانفتاح اندك دفـع شـود و                           

و اشـربه بـه     فواكـه   نمايد و سبب كثرت بول افراط رطوبات رقيق در بدن و كثرت تنـاول               ناگر چه اراده خواهش آن      

  مرطب باشد 

در آالت بول باشد و اين نيز دو گونه است يكـى آن كـه عـضله را كـه گرداگـرد                      يل  هر گاه به دال   نوع دوم آن كه     

كه او ضعيف گـردد و آن       سدارد آفتى رسد و قوت ما       منفذ خروج بول موضوع است و بول او در مثانه به قوت نگاه مى             

 نتواند كرد يـا ورم و  ن كه عضله مقعد را افتد كه حفظ ثقل احذر و بطالن حس چن    با  آفت يا استرخاى مفرد بود و يا        

را ضعف قوت عضله مبتدى درآن ياد دارد به سوى آن از مبادى آن و اكثر او از سردى به و لهذا هر كه     ميا سوء مزاج    

سردى رسد تقطير بول او كثرت كند و چون قوت عضله ضعيف شود نه بول را نگاه تواند داشت و نه دفـع بـه قـوت                           

دهنـد در      و خصوصاً چون عضالت شكم كه مثانه را از فشاردن و دفع يارى مـى               پذير منعف تواند كرد و نفس اطالق و     

  سوء مزاج و ضعف مشارك آن گردند 

دوم آن كه جرم مثانه را ضعف از سوء مزاج بارد افتد و اين اكثر باشد و اين سوء مزاج و اين ضعف تقطير بـول از                           

امساك بول اندك در مثانه حاصل شود قـادر نبـود    دو وجه كند يكى به سبب آن كه ماسكه او ضعيف شود و پس بر                

تا آن كه بسيار جمع گردد و پس از آن خالى شود و اگر چه مثانه از آن ممتلى باشد و اين تقطير مخالط عسر البول                          

بود و گاهى اين ضعف در نفس مثانه بود و گاهى به سبب مشاركت اعضاى فوق و به سبب اورام و دبيالت و قـروح و                          

روه و مافوق آن كه مشارك آن مثانه به چيزى كه به سوى ابن سـبالن نمايـد اذيـت يابـد و گـاهى سـبب                           بثور در گ  

تقطير قروح مثانه و جرب آن باشد و به سبب وجع برحبس بول قادر نبود و گاهى سبب آن سده مجراى مثانه بود از         

زج و غير آن كه در عسر البول مفـصل          ورم در وى يا در رحم و روده و پشت يا از حصات يا سده ديگر مثل رطوبت ل                  

  نمايد و طبيعت را حيله بود كه بول اندك اندك دفع نمايد نمسطور شد اگر تشديد تام 
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نوع سوم آن كه در مبادى آالت بول باشد و آن فقدان حس است چنانچه صاحبان سرسام را افتد به سـبب آفـت                   

عسر نباشد و يا بعض تقطيـر       با بعضي   بول عسر البول بود     در مبدأ حس و حركت و بدانند كه با بعض اقسام تقطير ال            

تواند كه اكثر تقطير البول بنابر اسباب سلس البول يا بنابر اسباب              البول حرقت و وجع بود و با بعضى اين نباشد و مى           

  عسر البول يا بنابر اسباب حرقت البول باشد 

  ل مذكور شد و طريق تشخيص اسباب اين مرض همان است كه در باب عسر البو

و ايضاً فرق در تقطير البول به سبب سوء مزاج حار از روحى رنگ بول و سوزش موضع و حاجت بول بهر لحظه و                        

تقدم اسباب آن مثل تناول ادويه اغذيه گرم و  تعب و كثرت جماع و وجود عالمات غلبه صفرا و وقوع آن بيـشته در                         

ير به سبب سوء مزاج بارد از مفيدى بول و عـدم حرقـت و عطـش و                   جان و جوانان و در تقط       به گرم مزا   زمانه گرما و  

  گاهى خروج بول بى اختيار وجود آثار برودت و تقدم اسباب سبرده وقوع آن اكثر بشائخ و در سر ما بايد كرد 

عالج حسب سبب بدانچه در عالج حرقت البول و عسر البول و سلسل البول مسطور است معالجه نماينـد و ايـضاً                      

ور بارد مثل تخم خشخاش و تخم خربـزه و مغـز تخـم كـدو و مغـز تخـم                       بز ياز حدت بول باشد در آن شيره      آنچه  

هندوانه و كاهو و تخم خرفه و خيارين با قرص ماسك البول بارد كه از طباشير و گشنيز و تخم حماض و گل ارمنى                        

ـ         و صندل و گلنار و صمغ عربى كوفته بيخته به آب كاهو ساخته باشند بدهنـ                عير و ملوخيـه و     شد وو غـذا بـه مـاء ال

هر يك چهار ماشـه در    دوقوي حب القلت شيرهي كاكنج شيرهيكاسنى و كاهو و كدو و مانند آن سازند و اكر شيره     

تره و ده توله برآورده شربت بزورى بارد چهار توله داخل كرده دهند تقطيرالبول كه با حرقت بـود سـودمند                عرق شاه 

سهالت مـ عف قوت ماسكه به سبب سردى بود اول تنقيه بقى كنند بدفعات و جهـت تنقيـه بـدن                    بود و آن چه از ض     

ت بلـوط و    فـ ايارجات كبار دهند بعده ماسك البول حار و معجون عطائى و اطريفل كبير انطاكى كه در آن ج                  بلغم و 

 نـيم گـرم چكاننـد و زنـب          جند و عود صليب باشد بدهند و قفراليهود سه ماشه در روغن بادام تلخ يك توله آميخته                

نفل سه توله دهند و ايضاً آنچه از ضعف مثانه باشد قريز يك ماشه جند بيدستر چهار حبه عسل يك توله با عرق          نشو

معجونات گرم مثل معجون كندر و معجون رشيدى و معجون عطائى و معجون جاويدى بدهند و اين ماسـك البـول                     
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 سـه درم بـا      اطريفل صـغير   حب اآلس حب الرشاد به عسل بسرشند و          دخولنجان قرفه عحار نافع است كندر بلوط س     

سنجرينيا نيم درم مخلوط كرده خوردن بغايت سودمند است و نخود آب به مصالح گرم غذا سازند و يا مغز چلغـوزه                      

كوفتـه  نبات هر يك شش ماشه بخورند و منفوف بهمن سفيد و بهمن سرخ سعد كوفى سداب هر واحد يـك ماشـه                       

 گالب كف كنند و اگر بعد بول قطره آيد و منفذ خشك نشود و مصطكى خولنجان هر واحد دو ماشه نبـات                       بابيخته  

   تخم خشخاش در عرق گاوزبان برآورده شربت انار داخل كرده بنوشند يسه ماشه كوفته بااليش شيره

وردن زبان مرغـابى    نويسد كه شرب آب عصى الراعى در تقطير البول مجرب من است و خ               اقوال مهره سويدى مى   

 سيساليوس و   يا بيخ و كذا ذكر تمس خشك كرده سوده و با كبابش قرنفل و كذا بقله حلبه خشك كرده و كذا تخم                     

كذا سرطان نهرى در زيت سوخته سوده لعق كردن هر واحد نافع است و اگر ثمر مغيالن خام در سايه خشك كـرده                       

  دار هفت ماشه آميخته صبح و شام بخورند نافع بود كوفته بيخته به روغن زرد بريان كرده يا شكر مق

 جارى شود عارض گردد اشياى معدله   ديابن يحيى گويد كه هرگاه تقطير البول از حدت او يا از خلط حاد كه با                 

مثل ماء الشعير و كاهو و كاسنى و كدو خبازى استعمال نمايند و به آب گرم غسل كننـد و روغـن بنفـشه بمالنـد و                           

ن الزم گيرند و بزر قطونا به روغن گل بخورند و هر گاه به سبب تقطير البول سوء مـزاج بـارد بـود كـه                          راحت و سكو  

يطوس حل كرده باشـند بنوشـند يـا         مثرودقرد يا   نقوت ماسكه مثانه از آن مسترخى گردد و طالكه اندر آن معجون ا            

 سياه هر واحـد     ي زيره رس بلوط فشار كند   بلوط و كندر مخلوط كرده با آتش گرم نموده بخورند و يا اين دو احب اآل               

كنـدر و گلنـار و      و  يك جزء سائيده سه درم بطالى كهنه بدهند و يا بگيرند برگ آس خشك و شب و برگ حنا و مر                    

طال پخته بپااليند و به قدر اوقيه صبح بنوشند و يا بگيرند بلوط و در سركه خمر پنج روزتر كننـد          و در   بلوط مساوى   

 كنند و كوفته ده درم گرفته هليله كابلى بليله آئله بريان هر واحد هفت درم قـشار كنـدر پـنج درم                       پس برتابه بريان  

 آهن سرد كند بدهنـد و اگـر تقطيرالبـول از  قرحـه               دحب اآلس و ده درم كوفته بيخته سه درم بĤبى كه در آن حدا             

اعظ طريق بول با سده حصات يا رطوبـت         چه در باب او مذكور است عالج كنند و اگر از ورم ض            بداناعضاى بول باشد    

  غليظه يا ريم غليظ باشد عالجش در عسر البول مسطور شد
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شود و اكثـر عالجـش عـالج مـسخن            فرمايد كه اكثر اين علت به سبب برودت و به سبب فلج عارض مى               شيخ مى 

مـشروبات نافعـه در ايـن       اهيه منتفع گردد و از      بمقبض است و هر كسى كه از صبر كردن بر بول عاجز بود به ادويه                

يا و اطريفل كبير و جوارش كندر است و اطرافيل صغير مقوى با نقـرو               وانقر يطوس و ايارج جالينوس و    مثرودترياق و   

مخلوط به بعض قابضات قويه مثل حب اآلس و جفت بلـوط و ماننـد آن و ايـضاً حـرف نـافع اسـت و                          سنجرينيا  يا با   

 آن به سوى واجب كند و از مجربات حب حاشا بعاقرقرحاست و از آنچه تجربه                استعمال ثوم ادرار بول منقطع و اعاده      

ايم اين است كه بگيرند هليله كابلى بريان يك جزو بهمـن سـرخ نـصف جـزو پودينـه خـشك و حـب اآلس و                             كرده

سندروس و مرو كند و سعد و به سباسه هر واحد ثلث جزو قرنفل نيم جز و راسن خشك و حب الملحب هـر واحـد                          

 و بخورند و اين معجون قوى است هليله سياه و كابلى و مـشك هـر                  نگاه دارند   مربى سرشته  آمله جزء و به عسل      دو

م و نيم و كهربا و سعد هر واحد دو درم و نيم كندر و حب المحلب هر                  رستر هر واحد د   دند بي جو  مرو  واحد پنج درم    

ر مـساوى دو درم  عترند و ايضاً زيره و قنطوريون و ص     واحد ده درم همه را به عسل سرشته مدام يك مثقال از آن بخو             

  به آب گرم بخورند 

 ربع جزو و بتمر بيـرون دو جـز و بـسرشند شـربت شـش مثقـال و ايـن                      نو ايضاً بگيرند حب اآلس يك جزو الد       

روز در  له آمله هر واحد ده درم بلوط يك شبانه          ي صالح بود هليله كابلى و بل      شمعجون نافع است و براى بول فى الفرا       

 هـر واحـد پـنج درم و         ه و بس  ه كندر ذكر و راسن خشك و ميعه يا بس          و تر كرده بريان نموده سندروس و سعد        سركه

قوى است بگيرند جند بيدستر و قسط و مرو حاشـا و جفـت بلـوط و عـاقر قرحـا                      اين دوا . سه درم به عسل بسرشند    

خواب و يا كندر و روغن حنـا هـر واحـد درم             مساوى و به آب آس رطب بسرشند وحب سازند شربتى يك درم وقت              

بخورند و از معالجات خفيفه اين است كه تخم قاقله يك مثقال بخورند و آرد بلوط نافع است و خصوصاً چـون بلـوط                        

  را در سركه عنصل يك شبانه روزتر كنند بعد از آن برتابه بريان نموده بخورند تا ده درم 

 ناشتا يك مثقال بخورند و ايضاً شونيز و تخـم           رسعد و كندر مساوى هر صباح ب      لول و ايضاً    بو ايضاً انجير درزيت م    

راسن دواى نيكو است و ايضاً شرب و مالش روغن بيد انجير و تنـاول عـسل علـى                   وسداب مساوى شربت تا يك درم       
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تخم سداب و از آن يك الدوام آن را نافع است و مشائخ زا اين دوا نافع بود بگيرند افيون و جند بيدستر و بزر البنج و                

مول كنند و در احليل قطور نمايند بـر         ح درد بر مثقال باوقيه طال بخورند و چون موميائى در روغن زنبق گداخته در             

  بول صبر كند و كذلك خوردن انجير بزيت 

 بايـد   نويسد كه آنچه از تيزى بول و آنچه به مشاركت مثانه با عضوى ديگر بود عالج به چيزها                    سيد اسماعيل مى  

كرد كه تيزى آن را باز دارد و مزاج باعتدال آرد و اگر به مشاركت عضوى ديگر بود آن مـاده را كـه بـه مثانـه فـرود                              

طبا شير و شكر و اسپغول به روغـن         ه ا آيد از مثانه دفع كنند چون كشكاب با روغن گل و آب كاسنى و ماءالقرع ب                 مى

اش يا شربت غوره آميخته يا با شربت ريباس سود دارد و اگر             و شربت بنفشه و شربت خشخ     گل چرب كرده با جالب      

  دهند تا ماده را كه به مثانه فرود آمده پاك كند در هر دو سه روز بنادق البزور با جالب 

صواب بوده در گرمابه كه آب خوش بود عرق آوردن سود دارد بهر آن كه ماده نيز به عـرق بيـرون شـود و طعـام                 

 هدو و كوك و كشك به روغن بادام دهند و از ترشيها تيشوقيه و حصرميه و رمانيه و سماقي                  دماش مقشر و ك   اسفاناخ  

و تمرهنديه همه به روغن بادام ساخته و بچوزه مرغ خانگى و نان با سكنجبين يا جـالب خـوردن سـود دارد و اگـر                          

ه و قـ و سـعد و قر  درم تخـم محلـب   هسبب تقطير سوء مزاج سرد بود اين سفوف بدهنـد بلـوط و كنـدر هـر يـك د            

پخته بخورند و اين سـفوف        خولنجان و راسن دوج و كهربا هر يك درم كوفته بيخته سه درم با شراب كهنه يا با مى                  

تر است هليله كابلى بريان كرده درم بهمن سـرخ نـيم درم پودينـه و حـب                    را ماسك البول گويند و اين معجون قوى       

هر يك سه درم و دو دانگ راسن و حب المحلب هر يك بيـست درم                ه  ساآلس و سندروس و مرو كندر و سعد و بسبا         

  اطريفل پنج درم بكوبند و به عسل و بسرشند شربتى سه درم 

ابن الياس گويد كه اگر سبب تقطير البول حدت حادث در بول به سبب مخالطت صفرا و اخالط حاده رقيقـه بـا                        

درم با شكر سفيد  ده درم بياشامند و غذا مزوره مـاش              تخم خيار و بادرنگ هر يك ده         يمائيت باشد هر صبح شيره    

 مغز بادام مع چوزه مرغ سازند و يا لعاب اسپغول و بهدانه هر واحد پنج درم يا روغن بادام شيرين پنج درم                       يبا شيره 

ا خيلى  رقت ر حو شكر سفيد ده درم بدهند و غذا مزوره ماش با كدو خورانند و يا اين دوا بخورند كه تقطير البول يا                       
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نافع است مغز تخم خيار و بادرنگ و كدو هر واحد ده درم و تخم خبازى و تخم خطمى هر واحد سه درم مغز بـادام                          

 تخم خرفـه  يشيرين درم صمغ آلو سياه و كتيرا هر واحد دو درم رب السوس نيم درم كوفته بيخته سه درم با شيره            

 از ضعف قوت ماسكه يا دافعه باشد هر صبح اطريفل صـغير يـا               يا به آب خربزه هندى هر كدام سه اويه بخورند و اگر           

كبير مقدار مثقال بخورند و غذا مزوره نخوداب مغز حب القرطم بلحم ماكيان و تيهو و كبك سـازند و يـا هـر صـباح         

جوارش كند يك مثقال تناول كنند و يااين دوا بدهند شاه بلوط كندر حب الملحب هر واحد پنج درم باريك سائيده                     

صبح و وقت خواب شب دو درم بخورند و اين دوا نيز نافع اين مرض است حب الرشاد و خردل و كندر هر واحد پنج                         

درم مغز جوز ده درم سعد سه درم كوفته بيخته به عسل كف گرفته بسرشند شربتى يك مثقال و يا انجير خـشك و                        

  كند  فع مىنيا هر روز يك درم خوردن نينجرسمويز و مغز جوز بخورند و معجون 

 ابومنصور گويد كه اگر تقطير البول از شدت حرارت گرده باشد و بادى عطـش مفـرط بـود كـه صـاحبش از آب                         

سيرنگر دو عالمت و عالجش در باب عطش مذكور شد و اگر بادى حرقت مع وجع باشد سببش حدت خـون بـود و                        

دد چون طول كند و عالجش فصدست اگر آن را          گر  در عالج اين تانى نبايد كرد كه مؤدى به قروح مثانه و احليل مى             

  حال واجب كند و اين دوا به شربت بنفشه يا جالب بخورند و آن همان نسخه 

نوع ديگر است كه در حرقت البول در قول جرجانى مسطور شد و از اشياى ترش و نمكين و نيز اجتناب كننـد و                        

 فربه و بره و از به قول بارده مثل اسـفاناخ و سـرمق و                طعام چرب زياده خورند و  خاصة روغن بادام و گوشت ماكيان           

 داخل كنند و اين شياف نافع است تخم خربـزه           نجكند و اگر امر دشوار گردد و درد واقدرى بزرالب           بقله يمانى نفع مى   

ـ         دك و خيار و بادرنگ و كدو هر يك مقشر نشاسته و كتيرا و افيون همه را آميخته شياف سازند و اگر تقطير اندك ان

بالحرقت باشد يا از اجتماع ماده غليظ در مثانه بود كه به خوبى ادرار آن نشود و يا از استرخاى عضله مثانه به سبب                        

سردى بود و اين اكثر مشائخ را به هم رسد پس آنچه از مواد غليظ بود عالمتش اجتمـاع ثقـل و كـدورت در اسـفل                           

 شرب روغن بيد انجير به ماء البزورست يا شراب صرف به            قاروره و طلب راحت مريض به خروج بول غليظ و عالجش          

فع است و اگر تقطير بسيار باال       اار و انجير و مويز و خرما و فانيز آن را ن           حآب باديان و غذا شوربا بتوابل بسيار دلبوب         
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 آن  يت كه انـدر آن سـداب پختـه باشـند و روغـن كـه در                وزو عطش باشد انجير ورزيت تركرده بخورند و روغن بان           

فرفيون و جند بيدستر حل كرده باشند بر مثانه بمالند و اين دو نافع است حب المحلب ده درم سـك كنـد                       دمشك  

هليله سياه كهربا هر واحد پنج درم سعد دو درم و نيم جند بيدستر يك و نيم درم به عسل سرشته از مثقالى تـا دو                          

يطـوس  مثرود صغير پنج درم بـدو دانـگ سـنجرينيا يـا             مثقال بخورند و چون از استرخاى عضله مثانه باشد اطريفل         

عجيب الفعل است و يا برگ سـداب خـشك يـك            اين باب   بدهند و يا حب الملحب هر شب دو مثقال بخورند كه در             

نموده به عسل بسرشند و هر شـب دو درم           سامثقال استنفاف نمايند و يا بگيرند حلبه و شسته خشك كنند و سرمه            

و ابهـل و سـعد و       كندر  ب است و يا هر شب مثقالى كندر و نصف دارچينى خورند و يا بگيرند                از آن بخورند كه مجر    

 و مثل بندقـه وقـت خـواب بخورنـد كـه             در فانيه بسرشند  رب السوس هر واحد يك جزو وج تركى دو جزو           و  نانخواه  

 و  هـا  و غـذا قليـه     سخت سودمند است و عوض آب آب آهنگران بنوشند و روغن سداب يا نـاردين بـر مثانـه بمالنـد                    

 بپرهيزند و طعام بثوم و حليت بسازند و شراب كهنه بنوشند و ايـضاً               حموضات حاره سازند و از      مطبخنات  صبانحات  

شـود و عالجـش گذشـت و ادويـه            ساع مجارى بدان عارض مى    ته را و ا   بتقطير البول به سبب دفع طبيعت فضول مائ       

به و بزركتان و تخم چند قوقـا و حـب الملحـب و جـوز و بنـدق و                    مسخنه گرده مثانه نافع تقطير البول حسك و حل        

نارجيل و بادام و  چلغوزه و انجير وحب الغار و تخـم سـداب وكـيال و سـعد و مـرووج واشـق و مقـل و خولنجـان و                                

ه و قرتفل و سنبل و جوز بـوا و حبـة            خخشك وجند بيدستر و سيساليوس و كندر و مصطكى و سلي          دميعه  دارچينى  

  پودينه و قسط و افتيمون و حاشا و مثانه كيش سوخته و دماغ خرگوش است الخضرا و 

 تخـم خرفـه بـه شـكر         ي تخم خيارين و شـيره     يخجندى گويد كه اگر تقطير از حدت بول باشد هر صبح شيره           

 ابـن   سفيد بدهند و غذا ماء الشعير به روغن بادام خورانند و اين قرص نفع بليغ دارد نسخه او همان است كه در قول                      

 ظلمالياس گذشت و به جالب و لعاب بهدانه بخورند و اگر سببش ضعف ماسكه يا دافعه مثانه يا استرخاى عضله محي             

ين بر محل مثانه طال كننـد و ايـن معجـون            بيطوس از درم تا مثقال بخورند يا از اين معا         مثرود يا    سنجرينيا آن باشد 

ت تخم كرفس يك درم كندر يك درم سوده مويز مع تخـم             ذل الماخ اين علت را و ايضاً بول فى الفرائن را نافع و سه           
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بيست درم كوفته آميزند و مقدار جوز صبح و وقت خواب نخورند و اگر سه درم بلوط در اين زياده كنند بهتر باشد و                        

ه اين دوا نافع اين مرض است هليله سياه هليله كابلى وحب اآلس و جفت بلوط هر يك پنج درم سعد كند بـه سـباب                        

رم دمقـشر هـر يـك    بادام مغز جوز هر يك دو درم شونيز تخم سداب تخم كرفس دوقو گشنيز بريان با             قرنفل بهمن   

ادويه را سائيده از مثقال تا دو درم برب حب اآلس يا شربت آن بخورند و بقراط گفته كه چون در طرف بادر در رحم                         

ند تابع او تقطير البول بـود و گفتـه كـسى را كـه تقطيـر      ورم پيدا شود و تابع تقطير البول گردد و چون گرده ريم ك            

البول باشد و تابع او قولنج شديد صعب گردد و هفت روز هالك شود و اگر آن را عارض نشود كه بول منحل گردد و                         

  تقطير كه از اسباب عسر البول پيدا شود و عالجش عالج عسر البول است كه مذكور شد 

 يبود كه مجرى را بسوسو پس ماء الشعير به شربت خنك بدهند يا شـيره              بول  ) 520ص(خضر گويد كه سببش     

ابيض محلول به شير در     و شياف    و روغن بنفشه     بزمغز تخم هندوانه و شير با شكر استعمال كنند و ايضاً تقطير شير              

و يا ضـعف    احليل و جلوس در طبخ نيلوفر و بنفشه و خطمى و نهادن شاخ زعفران در احليل و كذا سپش نافع است                      

  جرم مثانه باشد و در اين شرب ماء العسل بدل آب نافع بود و در آن سعد وسلخيه و سنبل و قرنفل و 

به سباسه بپزند و به طبيخ اين ادويه تكميد كنند و مريض بر جاى نشيند كه مردم در آنجا براى بـول نـشينند و             

ند و دو درم سرطان نهرى سوخته به عسل و شكر بدهند            عانه را به دست بمالند اگر بول بر نيايد قاثاطير استعمال ك           

ث الحديد صاحب تقطير البـول را نـافع اسـت خـصوصاً چـون               ب سوخته سوده به شربت به بخورانند و خ        غنمشاهو يا   

بابيند كهنه بجوشانند و تقطير جند بيدستر و مشك سوده و به روغـن سـداب در احليـل و تقطيـر زهـره حيـوان و                           

 يضـعطه  تلخ دادمان حمام و تنقل به مغز چلغوزه و اكل ثوم و پياز و گندنا نافع بـود و گـاهى از                         نمك  با آب  تقطير

 چنانچه مبرهمين را عارض شود و عالجـش ازالـه ضـاعط و              حسورم يا ثقل يا قروح يا چرب بود يا به سبب فقدان             

د و عالجش آشاميدن ماء االصـول       ست و گاهى اين علت به سبب ماده غليظ بو         امعالجه ورم و قروح و جرب و برسام         

به روغن بيد انجير و ضماد محلل است و ادهان محلله در احليل چكانند و در ماء االصول وج وفوه و نانخواه بپزنـد و                         

  سنجرينيا بنوشند ه آن ب



1109 

 

د و  و اال تنقيه مقدم دارن    دهند  نويسد كه در تقطير از حدت بول اگر ماده نباشد بزور بارد               محشى شرح اسباب مى   

ه نسخه ديگر است اقاقيا گلنار هر يك سه درم صـندلين عـدس مقـشر قـصب الزريـره تخـم                      بك البول بارد    ساين ما 

 صمغ عربى طباشير هر يك دو درم حب اآلس دو مثقال كندر يك درم باريك سائيده بـه گـالب يـا جـالب                         ضماح

موميائى گداخته باشند در احليل و طـالى        سرشته پنج درم بخورند و در تقطير البول باردزرق روغن زنبق كه در آن               

   خارج مجرب صحيح است زآن ا

نويسند كه گاهى سبب تقطير البول ريح البواسير و يا ريح غليظ باشد و عالمات آن ظاهر بود                    بعضى متاخرين مى  

  و عالجش منتهى نمايند كه در ريح البواسير مذكور شد 

افع است باديان نانخواه پودينه سنبل الطيـب خولنجـان بـه            يست ن تمع زيادتى بعضى مدرات حاره و اين حب حل        

ربى دارچينـى زرنباداشـته افتيمـون پوسـت         قائج اسطوخودوس پوست و نمك الهورى هر يك سه درم و صمغ ع            قس

مصطكى قرنفل به   و عود غرقي    ترنج برگ سنا پوست هليله آمله زنجبيل انيسون پوست ليموى كاغذى جوز بو اخير               

دانه هيل سعد كوفى فلفل گردد وج تركى مرمكى هر يك دو درم فلفل سفيد يـك و نـيم درم                     فلفل  دار  سباسه قرفه 

نمك سياه چهار درم نمك شور و دو درم حليت پنج درم كوفته بيخته جها به قدر نخـود سـازند شـربتى يـك عـدد               

  صبح و يك شام با عرق باديان و گالب هر يك پنج توله 

   

    

  سلس البول 

   

ت كه بول بى اراده بيرون آيد و اكثر اين به سبب فرط برودت مثانه و به سبب استرخاى عضله محيط                     س ا و او آن  

باشد چنانچه درآخر امراض بارد رطب عارض شـود و گـاهى بـه                مثانه و ضعف آن و ضعف مثانه از كثرت رطوبت مى          

گر فواكه رطبه است و خصوصاً هنگام       سبب استكثار مدرات افتد و از اين قبيل شراب رقيق كثير المزاج و خربزه و دي               



1110 

 

ر به سـوى مثانـه      ياتساع مجارى در گرده و شدت قوت جاذبه و گاهى به سبب حرارت مفرط مثانه بود كه مائيت كث                  

جذب كند و مجارى را فراخ گرداند و مثانه ضعيف گردد و از امساك بول عـاجز آيـد و ايـضاً از اسـباب او زوال فقـار                          

ا سقطه و بدان سبب آفت و عضله عاصره عارض شود و بر قبض نمودن گردن مثانه قادر يه اذى مثانه است از ضربحم

ى گردد و ضبط بول نكند خصوصاً اگر زوال به سوى خـارج             رخنشود و يارباطات مثانه بگسلد و بدان جهت مثانه مست         

سبب ضاعظ مزاحم بود كه باشد و گاهى سبب سلس البول در مثانه و عضله و بول نباشد چنانچه مذكور شد بلكه به                 

د و بول خارج شود و مثل آن كه حوامل را او كسانى را كه در شكم ايشان ثقل بسيار جمع                     راشهر ساعت مثانه را بيف    

شود و صاحبان اورام عظيمه در اعضاى فوق مثانه چون رحم و ناف را به هم رسد و به سبب خلع مثانه و بـر سـبيل                           

  قب جماع بول كردن موجب سلس البول و بول فى الفراش گردد بحران نيز عارض شود و گويند كه ع

طريق تشخيص اسباب مذكوره اگر تقدم استعمال مدرات كثير يا زوال فقره يا اسباب خلع مثانه يا وجود حمل يا                    

اشد معايا ورم رحم يا ناف يافته شود و يا در روز بحران واقع شود و سببش از اسباب مذكوره ب                   ا دراجتماع ثقل بسيار    

و اال بقاروره نگاه كنند اگر رنگ او سفيد باشد و با حرقت و تشنگى نبود و جمله عالمات سوء مـزاج بـارد پيـدا بـود                            

ه رنگين بود و گرمى مزاج و تـشنگى و سـوزش            ورسببش سردى و ضعف مثانه و عضله و استرخاى او باشد و اگر قار             

   مفرط مثانه باشد معلوم شود و مريض به چيزهاى گرم ضرر يابد سببش حرارت

عالج آنچه از سردى مثانه و استرخاى عضله و ضعف آنها باشد كندر و مصطكى هر واحد يك ماشه باريك سائيده              

در گلقند يا اطريفل صغير آميخته تناول نمايند و ديگر ادويه حاره قابضه چون خولنجان و قسط و جوز بوا ماننـد آن               

فـف چـون جفـت بلـوط و حـب اآلس و             جهاى بارد قابض م     هچاپن بود   هرچه سخن مثانه و مخفف رطوبات اسفل بد       

گلنار و مانند آن مركب ساخته بخورند و خوردن فالسفه و معجون بلـوط و معجـون گلنـار نيـز نـافع بـود و ادامـت                            

سخن مثانه است و مشك و جند بيدستر با روغن بابونه           مبرخورددن جوز بلو اتمام النفع است و خوردن انجير و مويز            

و روغن نرگس و مانند آن آميخته بر مثانه طال كنند و بهترين چيزها خوردن اطريفل صغير و كبيـر اسـت خـصوصاً                        

 عـوض   و  شود م گردد و بريان نمايند تا به تخفيف او زياده         ك او   عفونتروغن گاو چرب سازند تا      به  اگر ادويه اطريفل    
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و ) 521ص  (باستسقا شود و هالكت رسـاند كـذا فـى            سنجرعسل به قوام شكر بسرشند و چون اين نوع كهنه گردد            

آنچه از حرارت مفرط باشد عالجش به عالج ذيابيطس كنند و ايضاً ازطبا شير و گلنار و گل ارمنـى و تخـم خرفـه و                          

سـرخ مـساوى    گـل   فت بلوط   جكاهو و خشخاش قرص ساخته بدهند و يا پوست هليله زرد پوست هليله آمله گلنار                

ـ                 سائيده به روغن گل چ     دهنـد و  ب ريبـاس  ره رب كرده در قوام سه چند نبات سفيد آميزند و از دو درم تا سه درم ب

سماق و تمر هندى دو دانه انار ترش در دهن داشـتن تـشنگى                و آلو بخارا هر چه بارد قابض باشد استعمال نمايند و         

انقطـاع رباطـات مثانـه انجاميـده باشـد      ه اين را دور كند و آنچه از زوال فقره بود اگر زوال او به سوى خارج باشد و ب         

ها باشـد عالجـش روفقارسـت و اگـر          باطرط گسسته مرتبط نگردد و اگر به سبب تمدد          اعالجش ممتنع است چه رب    

زوال نقار به داخل بود عالجش جذب فقاربمص محاجم يا تضميد رفت نمايند و آنچـه از اورام رحـم و نـاف و خلـع                          

 به زوال سبب زائل شود و آنچه از كثرت استعمال مدرات باشد ترك سبب كنند و                 مثانه يا اجتماع ثقل و حمل باشد      

بعده اگر باقى باشد به اشياى موافقه تعديل نمايند و بحرانى را قلع نبايد كـرد بلكـه در آن اعانـت طبيعـت بمـدرات                          

  كنند

دن عـصاره عـصى الراعـى و        ذكر ادويه مفرده مركبه يونانيه و هنديه نافع سلس البول خوردن عود النجور و نوشي              

قحوان و پوست خربزه از سه درم       اكذا خوردن جفت بلوط براى سلس البول محرب سويديست و شرب ناردين و گل               

و يا بس و حنجره حروس و جادشير و شيح جبلـى و بهمنـى بـه شـراب قـابض و                      رطب  و سداب   و سعد   تا پنج درم    

 پنج جوز اكل و برگ آن و پوست سبز جوز سه درم ت پوسمرجان وراسن دوج و اسارون و اسطوخودوس دم لنجان و 

 روز و عصاره بادروج و تخم آن و چند قوقا و شونيز و عود بلسان                وازدهو پوست جوز مصلب سوده هر روز سه درم تا د          

ل قـ و قصب الزريره و عصاره تمام سفولوقندريون و خيث الحديد سيما مخلوط به گشنيز و آب آهن تـاب و طبـيخ م                      

قرومانا و اقاقيا و كباش قرنفل و طبيخ پوست درخت صنوبر صغار و طبيخ بـيخ او و ثمـراد و تخـم كـرفس و                          كى و   م

 و خشك و خسك و عصاره آن و اكل انجير و بلوط و مغز چلغوزه كبارد ارز و جوز هندى به شكر و هليون                         هطبيخ امر 

 پخته و ثوم بـه مـداومت و         يهوغن و اقاو   بقثر به مداومت و لحم گور خر به عسل و ر           وخو عدس مطبوخ و عدس مطب     
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خرما به مداومت و ضماد و شراب دارچينى و مقل ازرق و بسبابه و كندر و مغز حب الحلب و ضماد سماق سـوده بـر                          

نگ و يا عصاره برگ سـماق خـشك كـرده سـائيده و حمـول فتيلـه                  تعصاره و بار  ه  عانه و ناف تنها يا ب      پيچ قضيب و  

  افع سلس البول و تقطير و ادرار آن است نبق و بخور ملخ هر واحد موميائى محلول به روغن زن

 ديگر دارچينى سوده با قند سرشته بنادق سازند و هر شب به قدر نيم درم از آن بخورند و براى سلس البول كـه              

سـتعمال  چنين ا نيم گرم ناشتا خوردن و همباز سردى مثانه بود فائده تمام دارد و كذا خاكستر حنجره خروس به آ       

يك مثقال كندر شب وقت خواب ديگر تاج سر خروس را بسوزند كه خاكستر نگردد و دو سرخ بخورند و كـذا فلفـل                        

  به جاى دانه در مويز منقى نهاده چند عدد بخورند

ديگر شاه بلوط و مصطكى و سعد و هليله سياه با قند سفوف ساخته بخورند كه سلس البول حادث از اسـترخاى                      

  ع مثانه را ناف

ديگر كنجد سياه نانخواه ادرك مساوى به قند سياه غلوله بسته به قدر نيم درم بخورند كه كثرت بول و بول فـى                       

  جى واجواين هر يك هفت ماشه به آب بليغ النفع است نالفراش را نيز نافع و خوردن كلو

اس از تناول غذا با آب      ديگر كنجد و گلچين هر يك سه ماشه سائيده نبات هموزن آميخته وقت خواب بعد يك پ                

  خورند 

خ يعنى كودون كه غله مشهور است در گلخن بريان نموده آرد سازند و شكر برابر آميختـه هـر روز                     ماديگر اگر شا  

كف دست صبح و شام بخورند براى سلس البول مجرب است و خوردن سنگهاره خشك كوفته بيخته شـكر آميختـه                     

 نافع است و كذا كنجـد سـياه         بسيا نبات وقت خفتن     بب الحلب سه ماشه     به قدر يك توله نيز نافع بود و خوردن ح         

مقشر يك توله با قند سياه برابر و كذا مغز جوز با نبات هر دو يك و نيم توله و كذا مغز بادام هفت عدد نبـات هفـت             

  با نبات و كذا مغز چلغوزه و كذا حب السمنه سه ماشه ماشه و كذا پسته 

تخم خشخاش سفيد گل ارمنى تخم خشخاش سياه خولنجان هـر يـك سـه ماشـه                 و ديگر مصطكى جفت بلوط      

  كوفته بيخته نبات برابر آميخته به قدر سه ماشه همراه عرق مكوه بخورند كه سلس البول را نافع 
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سفوف تاليف حكيم مؤمن مجرب است بلوط هشت ماشه گشنيز خشك راسن بيخ سوسن گاوزبان انيسون قرفـه                  

عد كندر هر يك چهار ماشه طباشير پنج ماشه مصطكى يك ماشه شكر برابر همه سـه مثقـال                   سنبل الطيب زرد و س    

وقت خواب استعمال نمايند و اين سفوف تركيب قوام الدين كه نافع است سعد كوفى يك درم كندر گلنـار كزمـازج                      

ه بيخته سفوف   گل سرخ گل ارمنى هر يك دو درم حب اآلس خولنجان هر يك چهار درم صمغ عربى پنج درم كوفت                   

جالب ضماد نشاسته و كندر و حب الملحب مساوى بر مثانه نهند و همچنـين ضـماد مغـز                    سازند خوراك سه درم با    

   زير ناف مفيد است هر روزهر دو سائيده و سهجنه تخم تمر هندى و برگ 

روغـن بـادام تلـخ     البول كه اكثر اقسام را مفيد است پوست هليله زرد هليله سياه هر يك هفت ماشه بـه            ماسك 

يش سرخ سوخته هر يك سه نيم ماشـه شـهد انـج             ن الثعلب صندل سرخ گلنار موى       خصيتهبريان كرده كات هندى     

بريان چهار ده ماشه جفت بلوط اقاقياى مغسول حب محلب بريان هر يك هفت ماشه كهربا چهار ماشه مويز منقـى                     

و ماشه آميزند شربتى يك مثقال و معجون بلوط و          ند هر يك د   جهفت توله قند سفيد ساخته بسرشند و مشك عنبر        

   توانى و معجون اذاراقى و ماسك البول تاليف علوى خان نيز در اين باب معمول است ومعجون ك

ن  عيسى گويد كه اين ماسك البول حار براى سلس البول كه بادى تشنگى و حرارت نباشـد نـافع                     ياقوال محجرب 

خشك مساوى سـفوف سـازند و سـه درم صـبح و شـب               راسن  لنجان قرفه   است كندر بلوط حب المحلب سعد مرخو      

رقطوناى بريان و تخم حماض بريان باربوب فواكه ترش خورند و يا اين قرص دهند               زبخورند و هرگاه با حرارت بود و ب       

 اقاقيا دو درم گل سرخ سه درم گلنار چهار درم صمغ يك درم كتيرا نيم به لعاب اسـپغول بـسرشند و بـه آب سـرد                          

  بخورند 

نويسد آنچه از حرارت باشد و آن نادر بود ادويه مبرده قابضه آن را نافع است و اين سفوف نيـز آن را                         ابن سينا مى  

 تخم كاهو و تخم خرفـه پـانزده         با شير دو درم   طسودمند است گشنيز خشك گل سرخ گل ارمنى هر واحد پنج درم             

  ار ترش سرشته خشك كنند و  گلنار يك درم كافور نيم درم صمغ درم با آب اندرم

تر كرده بريان نمـوده و        ايضاً كهربا گل ارمنى هليله سياه مغز بلوط عدس مقشر هر واحد دو درم گشنيز در سركه                
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 و انار   و تمبر هندي  يابيطس نمايند و به هر قطع عطش مصل و سماق           ذيك درم شربت سه درم و معالجه به عالج و           

  و لس البول بارد معالجات مذكور در باب تقطير البول بكار برنـد و ايـضاً وج و سـعد                  دانه در دهن بدارند و اما براى س       

 سه درم سفوف سازند و كمونى خيلى سودمند است خصوصاً چون            مرمكياسن خشك و مغز بلوط هر واحد دو درم          ر

 شـديد در اعـضاى   د و طالى كمونى نيز نافع بود و بالجمله آن براى سلس البول كه از سـردى       ينادويه آن باريك بسا   

بول باشد نافع است و خوردن چهار درم كندر از حابسات سلس البـول اسـت و كـذا دو درم حـب محلـب و طـالى                            

 و جند بيدستر و فرفيون و مانند آن حل كنند نافع و اين حقنه نيكوست               حلتيستهاى گرم كه در آن مشك و          روغن

 درم و نيم كوفته در چهار رطل آب با آتـش مالئـم              بگيرند خار خسك يك رطل و سعد بيست درم و تخم محلب ده            

بجوشانند بعد از آن كه يك شبانه روزتر كرده باشند و چون آب يك رطل بماند صـاف كـرده نـصف وزن آن روغـن                          

كنجد بران ريزند و بپزند چون روغن بماند آن را به طريق حقنه استعمال نمايند و يا آب مذكور يك جزو روغن غـار                        

ب مـساوى يـا آن      لـ  الخضر او مح   جتهيك جزو بگيرند و يا شير بز و روغن بان و غاز و فندق و پسته و                  و فندق و بان     

  چه واجب بود  بگيرند و در آن قدرى مشك آميخته حقنه كنند در روغن بان بسيار قوى است 

 كـردن آن بـه    ابن عباس گويد كه اگر بول بال اراده و بى حرقت برآيد بايد كه خولنجان كوفته بيخته بعـد چـرب                    

 كرمـانى و    يپخته و آب نيم گرم بخورند و يا زيـره           روغن گاو به عسل كف گرفته بسرشند و به قدر جوز به اندك مى             

قنطوريون مساوى باريك سائيده دو درم با آب نيم گرم بدهند و اين سفوف نافع تقطير البـول و خـروج او بـال اراده                         

  ممسك بخورند بميبه حلب سه درم همه را باريك سائيده و دو درم  كندر ذكر دو درم حب المماست بلوط پنج در

در روغن گاو بريان كرده و سعد و كندر ذكر و ميعه يابسه هـر واحـد يـك    و آمله له يو ايضاً مثله هليله كابلى و بل 

 دوا نيـز بـراى      تر كرده و بريان نموده و دو درم و نيم همه را باريك سائيده سه درم بخورند و اين                    درم بلوط در سركه   

تر كرده خشك نموده چهـار درم طباشـير دو درم سـعد               كسى كه بول بى اراده كند نافع است بگيرند بلوط در سركه           

سه درم كندر ذكر يك درم همه را باريك سوده دو درم به آب طلع يا آب آهن تاب بدهنـد و مـداومت بـر اطرافيـل                            

اشد اطرافيل كبير و معجون كلكالنج نفع بخشد و بايد كـه صـاحب              صغير اين را نافع بود و اگر در آنجا برودت قوى ب           
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   بول منع كنند مدراين مرض آب بسيار بنوشد و نه شراب السيما ممزوج و از تناول اشياى بارد و 

اسماعيل گويد كه عالج اين همچون تقطير بول است و ماسك البول گرم كه در قول عيـسى گذشـته بـه اضـافه                        

تر كرده بريان نموده گل ارمنى   نسخه نيز مفيد بلوط پنجاه درم كندر سى درم گشنيز به سركه  بلوط نافع است و اين    

  و رينياسـنج صمغ عربى هر يك ده درم شربتى سه درم صبح و شب و اگر سردى سخت غالـب بـود تريـاق كبيـر و                          

شب يمانى و كندر و گلنار      يطوس وانقرو به شراب كهنه يا به ماء العسل سود دارد و اطراف موردتر يا خشك و                  مثرود

و بلوط مساوى در شراب شيرى جوشانيده صاف نموده هر بامداد دو اوقيه يـا يـك درم روغـن مـورد بدهنـد و ايـن                           

 الخضر ايمـن    جتهمعجون لبوب بسيارى بول باز دارد و مغز بادام مقشرنيم من مغز زرد آلوى تلخ مقشرده استار مغز                   

را بكوبند و بسرشند و هفت پخش نموده هفت روز بخورند و ايـضاً شـونيز و                 من همه     يك نيذكنجد سفيد نيم من فا    

 و كنجد سفيد مساوى سائيده هر صبح يك كف بخورند و شربت مور و سخت نافع است براى                   ذفاني نانخواه و كندر و   

يرنـد  كسى كه سردى وترى غالب نباشد و كذا سفوف كهربا كه در قول ابن سينا گذشت و اين دوا معتـدل اسـت بگ                       

 مقشر هر سه در آب به جوشانيده برتابه بريـان    يلهمله آ يبلوط به سركه تركرده و بريان نموده ده درم هليله كابلى بل           

كرده همه را كوفته بيخته سه درم صبح و سه درم شب بخورند و آنچه بالخاصيت سـود دارد و گوشـت روبـاه بريـان                     

ى چشم را سود دارد و گرده خرگوش خشك كرده يك جز و تخم              كرده است كه اين علت را درد پشت و زانو و تاريك           

 كرفس هر يك نيم جزو شربتى دو درم و نيم با اوقيه آب سرد و مغز  خرگوش بريان كرده بـا                        و ا قرقرحا وعشبت جز 

شراب سود دارد و قى كردن و در آب گوگرد و آب درياى شور نشستن سود دارد و باقى عالج اين مرض عـالج فـالج                

آن را كه با اين علت دماغ يا جگر يا عضوى ديگر گرم بود و از ادويه گرم مضرتى همى يابد قرص طباشير كه                        است و   

  يابيطس مذكور شد به كار برند ذدر عالج 

محمود گويد كه هر صبح جوارش كندر يا اطريفل كبير يا صغير هر چه حاضر باشد يك مثقال بدهند و غذا قليه                      

 كرمانى شاه بلوط حـب اآلس    ي بخورند كندر سليخه سعد خولنجان زيره      ا يا هر روز اين دو     متوبله سبز ره بخورانند و    

تـر    هر واحد مثقال كوفته بيخته يك مثقال صبح به كار برند و اين دوا اقوى و اجل النفع از اول است بلوط در سركه                       
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 سه درم سعد و پنج درم كوفته بيخته  آمله هر واحد  بليله و    و    كابلي كرده و چهار درم كندر ذكر و حب اآلس و هليله          

به عسل كف گرفته بسرشند شربتى يك مثقال و اگر علت قوى باشد معجون كلكالنج يك مثقال بخورند و مريض را                     

  از نوشيدن آب سرد منع شديد نمايند 

و خـوردن   ابن هيته اهللا گويد كه عالج كثرت بول به غير اراده و بى سوزش باستعمال گلقند و شرب آب نيم گرم                      

اطريفل صغير و نوشيدن شراب صرف و تناول مويز و تقليل شرب آب و مالش مثانه به روغنى كه درآن مـشك حـل                        

 اسـتعمال نماينـد     اتر به برودت بود و خروج بول بسيار باشد بايد كـه ايـن دو                لمايكرده باشند بايد كرده و اگر مزاج        

ه هر دو به روغن زرد بريان كرده هـر يـك يـك درم سـعد يـك                   ليبلوط پنج درم راسن دو درم كندر هليله سياه و بل          

مثقال كهربا نيم درم كوفته بيخته به عسل بسرشند و يك مثقال خورده عقب آن ميفختج بنوشند و اگر مـزاج حـار                       

باشد اين دوا بايد خورد گشنيز يك شبانه روزتر كرده خشك نموده بريان ساخته چهار درم گل ارمنى دو درم بلـوط                      

  م كهربا يك درم عدس مقشر ده درم كوفته بيخته هر روز صبح دو درم خورد و بعد او آب سرد بنوشند شش در

قرشى گويد كه آنچه سبب او حرارت بود قابضات بارد مثل زرد و دو سماق و گـشنيز خـشك و غـوره و بلـوط و                           

د و آنچه از برودت باشد قـوابض        تخم كاهو و تخم خرفه و كافور غرد و مجموع بشريت انار ترش يا دوغ استعمال كنن                

اسطوخودوس و كندر و زيره نافع بود و ادويه را باريك بسايند تا نفوذ كنند و با                 مرو  حاره مثل سك و سعد و قسط و         

گلقند صبح و شام دو درم استعمال نمايند و غذا سماقيه و حصرميه براى حار و سبز  بابازير حار در بارد و با گوشت                         

سـببى ديگـر باشـد      بـه    بدهند و روغن گل در حار و روغن بان و قسط در بارد بمالنـد و آنچـه                    بريان بگشنيز خشك  

  عالجش به عالج آن نمايند 

خضر گويد كه نقل به مغز چلغوز و حصالبان و راسن مفرد و مجموع كنند و نقيع بلوط و شاه بلوط بورد قابض به                        

نيده باشند بنوشند و بلـوط و پودينـه و سـعد و كهربـا و                 عود مصطكى جوشا    اندر آن  شكر استعمال نمايند و آبى كه     

اگر سبب حرارت مفرط باشد ادويه بارد و قابض كه در قـول قرشـى     ولحوم   كرمانى و حب اآلس بدهند و غذا         يزيره

  گذشت استعمال نمايند و از جمله حريف و مالح اجتناب كنند 
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رد آن و تضميد به مثل مرسين و كرسـنه گـل قبرسـى              انطاكى گويد كه آنچه از زوال فقرات باشد بستن فقرات و          

نافع و آنچه از استرخاى عضله و مثانه با افراط برودت و رطوبت باشد جوارشات گرم و فالفلى و كمونى دهند و آنچه                       

از افراط حرارت بود مثل طبا شير و كاسنى و حب اآلس و گل مختوم و بلوط شرباً و ضماداً به كار برند  و كذا سـعد                            

  سداب در بارد و اطريفالت مطلقĤ و دربارد به حلتيت مالش كنند و 

على بن زين گويد هر كه خواهد كه نماز با وضو بخواند بگيرد محلب مقشر و به زنبـق و عـسل سرشـته بـه قـدر            

  بندقه صبح بخورد و شب وقت خواب سه عدد جوز بريان كرده با عسل تناول كند 

   

    

  بول فى الفراش 

   

تر از استرخايى كه در سلس البول       ردن در جامه خواب سببش نيز استرخاى عضله مثانه است اما كم           يعنى بول ك  

تر كودكان را به سبب رطوبت مزاج عارض گردد و اسـتغراق      باشد و گاهى حدت بول اعانت آن كند و اين مرض بيش           

  ايشان در خواب بران اعانت كند 

 اآلس گلنار جمله برابر كوفته بيخته بدهنـد و مـشك و جنـد               عالج بايد كه سعد كندر خولنجان جفت بلوط حب        

بيدستر در روغن سوسن آميخته بر مثانه ضماد كنند و نشستن در آب معدن گوگرد و آب درياى شور سودمند است                     

و شهدانج بريان نموده با عسل آميخته بدهند و مدام خوردن جوز بوا مفيد بود و ايضاً خوردن معجون فالسفه ياجيل                     

 شكر نيز نفع دهد و اين معجون ماسك البول بسيار مفيد است پوست بليله پوست هليله زرد هليله سياه به روغـن                       با

 فارسـى مـوى     رگاو بريان وج تركى خولنجان قرنفل هر يك هفت ماشه خصيته الثعلب صندل سرخ كات هندى گلنا                

 عود صليب شونيز بريان كهربا بـا بـسد          پيش سرخ سوخته هر يك سه و نيم ماشه جفت بلوط بريان اقاقياى مغسول             

 هر يك چهار و نيم ماشه مويز منقى هفت و نيم توله قند و عسل هر دو نيم پا و شهدانج چهـار ده ماشـه                            به سوخت
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ند مشك عنبر هر يك سه ماشه شربتى از يك مثقال تا دو درم و خوردن خشخاش سفيد يك توله با نبات برابر و                         ج

هر يك يك و نيم توله و كذا مغز جوز يك توله و كشمش دو توله و كذا گشنيز و گنـدم هـر                        كذا نخود بريان با نبات      

تراز كنند و نيكوترين حيله     حا و تر  سرد و دو بريان يك توله قند سياه چهارم حصه هر دو نافع بود و از چيزهاى مدر               

ت شب آب و طعام ندهنـد و بـسيار          آن است كه مريض را در ميان خواب چند مرتبه بيدار نموده بول كنانند و به وق                

   حرارت داشتند او اعصاب از ايشان زائل شود فرتو ندهد و بعد بلوغ ود باشد كه در اين مرض صبيان را عالج سو

 بز بريان كرده خوردن و كذا مالزمت خوردن گرده در اين بـاب مجـرب   ينويسد كه خصيه    اقوال اطبا سويدى مى   

 و خوردن گوشت خارپشت و خصيصه گوسفند بريان و ضماد به سباسـه بـه آب                 نيست و سنبل هندى شرباً و ضماداً      

 سوخته به عـسل چنـد روز        سم بز مورد و سبز خوردن گوشت بريان خرگوش به مرات و كذا خاكستر پشك بز و كذا                 

خـوردن   آمله برابر كوفته به عسل سرشته و كذا زهره بوم به خاكستر طرفا سرشته به عسل و آب گرم يولعق و زيره  

و كذا زهره بز گاو خشك كرده سوده و كذا مغز گور خر با آب كاهو بستانى حل كرده و كذا به همين به شراب و كذا                

شـيخ  الفراس اسـت     خروس بريان كرده و كذا برگ جرز هر واحد نافع بول فى              يصيهخپوست سنگدان سوده و كذا      

انه و تقطير البـول و  سـلس البـول بـه ايـشان باشـد و        فرمايد كه عالج ايشان عالج كسانى است كه استرخاى مث           مى

خصوصاً دواى هليلجاست براسن دميعه كه در تقطير البول گذشت و مالش روغن بان به غايت نافع است و مع ذلـك                  

 خواب خود را از بـول       وقتواجب است كه خواب بدون غذا كنند تا نوم ايشان خفيف گردد و آب بسيار ننوشند و به                   

 اوقيه بجوشانند تا به يك اوقيـه بـاز          سه آنچه تجربه كرده شده بلوط و كندر مساوى است كه در شراب              فارغ كنند و  

اند كه چون گـرده خرگـوش خـشك كـرده يـك جـزو                 آيد و صاف كرده با يك درم روغن آس بنوشند و گمان كرده            

 از آن باوقيـه آب سـرد        درم و نـيم   جـزو و دو     عاقرقرحاد تخم كرفس هر واحـد نـيم           و وبگيرند و تخم شبت يك جز     

بخورند خيلى سودمند بود و دماغ خرگوش برى به شراب نفع دهـد و نـان كـه در خميـر آن انـدك پيخـال كبـوتر                            

حابـسه  ها بادويه     غايت نافع ست يا مر ربع درم به شراب بر نهار بدهند و گاهى حقنه              ه  انداخته باشند به آب سرد و ب      

  بول و زرق آنها در مثانه نافع بود 



1119 

 

وسى گويد كه اين دو اكسى را كه بول در فراش كند نافع اسـت پودينـه نهـرى دو درم مـر دو دانـگ باريـك              مج

سائيده به شراب ريحانى بخورند يا روغن بابونه به آب نيم گرم بدهند و ايـضاً سـعد دو درم شـونيز و خـردل و حـب           

شند شربت به قدر جوز وقت خواب و بعـد    الرشاد هر واحد يك درم باريك سائيده بزيت انفاق و عسل كف گرفته بسر             

از آن بيضه نيمرشت بنوشند و ايضاً بگيرند برگ شاهدانج و كندر و مغز نيل صباغان مساوى و باريك سوده به عسل                      

  كف گرفته و شكر طبرزد بسرشند و هر شب دو درم از آن بخورند كه نافع است 

انگى تا دو دانگ بـا آب نـيم گـرم بخورنـد كـه نفـع                 دسائيده از   سوخته  اند كه حنجره خروس       و بعضى ذكر كرده   

و احتـراز   و  بخشد و بايد كه از ادمان بر اغذيه و اشربه و فواكه مبرده مثل خربزه و خيار و بادرنگ و به قول بارده كـد                        

نمايند و اغذيه حاره حريفه و معمول بتوابل حاره مثـل زيـره و خـردل و دارچينـى و فلفـل و خولنجـان و كرديـا و                             

  بيل و شراب صرف و مانند آن استعمال كنند زنج

ايالقى و جرجانى گويند عالج كسانى كه در بستر بول كنند همچون عالج سلس البول و استرخاى مثانه اسـت و                     

از و خـام خورانيـدم و بـار         ممعتمدى از صاحبان تجربه ذكر كرده كه در اين علت يك استار تخم ريحان با يك دانه                  

 و اين دوا سودمند است تخم كتان بريان كرده ده درم تخم خطمى هفت درم اقاقيا و كندر و                    ديگر حاجت آن نيفتاد   

مروشياف ماميثا هر يك دو درم شب يمانى بريان سه درم راسـن ده درم هليلـه كـابلى بريـان كـرده ده درم كوفتـه        

 و كنـدر مـساوى كوفتـه         كرمانى و حـب اآلس     يبيخته به عسل معجون سازند شربتى سه درم هر صبح و ايضاً زيره            

  بيخته هر بامداد دو درم بخورند 

 نيـز نـافع     اابن الياس گويد كه هر صباح كندر و سعد هر واحد يك درم به شكر سفيد دو درم بخورنـد و ايـن دو                       

است پودينه نهرى پنج درم خردل حب الرشاد هر واحد سه درم كوفته  بيخته به عسل كف گرفته معجون سـازند و                       

ورند و اين معجون نيز نفع دهد نشاسته قشور كند شاه بلوط سعد هر واحد چهار درم كوفته بيخته بـه                     يك مثقال بخ  

عسل كف گرفته بسرشند شربت مثقال و اين دوا نيز سودمند است كندر بلوط هر واحد ده درم حب المحلـب سـعد                       

  ربتى سه درمدم االخوين خولنجان قرفه وج راسن هر واحد پنج درم كوفته بيخته قرص سازند ش
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خجندى گويد كه اگر مزاج اصلى حار باشد اين دوا در اين مرض نافع بود گل سرخ طباشيرتخم خرفه تخم كاهو                     

حب اآلس گلنار گل ارمنى صمغ عربى هر يـك           هر واحد پنج درم گشنيز در سركه تركرده خشك نموده جفت بلوط           

  تنگ قرص سازند دو درم كافور نيم درم كوفته با آب انار ميخوش يا آب بار 

سعيد گويد كه عالج كسانى كه در خواب بول كنند اگر به سبب استرخاى عضالت مثانه بود اين است كه روغـن                      

و زيت و مالش زهـار كننـد و بـران آب            به خمر   ان برعانه بمالند و شراب كهنه بنوشند و اگر اين از صفر مثانه باشد               ب

 سـياه و حـب اآلس بـه شـكر           يخر روز و بلوط و پودينه و سعد و زيره         تر نوشند و خصوصاً آ    رياحين بريزند و آب كم    

بدهند غذا گوشت بريان و مطبوخ به توابل حاره سازند و اگر به سبب رطوبت مزاج باشد گـل قنـد عـسلى بدهنـد و                          

بااليش آبى كه در آن عود مصطكى جوشانيده باشند بنوشند و از استعمال اغذيه مرطبـه منـع كننـد و غـذا سـخن                         

  نات سازند طبخها و م ف مثل قليهفجم

تر اطفال و شيوخ را به سبب ضعف مزاج ايشان و كسى كه در خواب مستغرق باشد به سـبب                    داود گويد كه بيش   

فرط رطوبت اين مرض عارض شود و عالج اين همان است كه در سلس البول گذشت ليكن پـشك گوسـفند و بـز و                         

فائده بسيار است و چون سوخته بخورند و كذا تضميد به مورد و مـازوو               يخال خروس و سنگدانه طيور را در اين جا          پ

  بخور بحلتيست و پوست عدس و شرب عرق الديك مجرب است 

 مثانه است پس اگر از حرارت باشـد         به استرخاي ابن نوح گويد كسى كه در خواب بول كند سببش اغراق در نوم              

ست كه در اطريفل جفـت بلـوط و گـل سـرخ باقمـاع آو                عالمتش سرخى بول و سوزش دارحليل بودو عالجش اين ا         

آميخته به روغن بادام يا روغن گل چرب كرده به آب سرد بخورند يا اين سفوف دهند و نسخه او همان است كـه در                         

دهند و آب انار تـرش      تريرياج  آن بلوط پنجاه درم است و در سلس البول در قول اسماعيل گذشت و غذا در نيم روز                   

يا بگيرند و اقاقيا و هليله زرد و قشور كندر و بلوط م مقل مساوى و اگـر از بـرودت باشـد عالمـتش ايـن                           بياشامند و   

است كه در اكثر كودكان و پيران افتد و اعراض مذكوره به اين نباشد و عالجش اين است كه حنجره خروس سوخته         

دهند و يا چند مرتبه در روز و         زعفران  و تيتحلانند يا   رنهار بدهند و قبل عشا سه درم پودينه به شراب ريحانى بخو           
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ات حقنه كنند و كمادات به ادويه حـار بـه كـار             نشب بلوط و مروكندر بدهند و روغن ناردين برقطن بمالند و مسبخ           

برند و اگر وقت خواب هر شب مغز حب المحلب دو مثقال بخورند خصوصاً مشائخ و مداومت بر آن كنند البتـه ازالـه                        

و برگ سداب استفاف نمايند و بهتر از اين آن است كه از دارچينى بافته بنادق ساخته هر شب نـيم                      واين مرض كند  

سا نموده به عسل بسرشند و هر شب دو درم بخورنـد و يـا هـر                 درم از آن بخورند و سملبه شسته خشك كرده سرمه         

له و آمله هـر يـك       يليله كابلى و بل   شب مثقال كندر بخورند و ثوم در اغذيه استعمال نمايند و اين دوا مجرب است ه               

تر كرده بريان نموده هفت درم كندر و راسن و ميعه يابسه و كيال هر يك پـنج                    ده درم بلوط يك شبانه روز در سركه       

 بگاو سائيده بر مثانه و قـضي      ي نر   ز سره درم هر سه درم به عسل سرشته از سه درم تا چهار درم بخورند و قيموليا ب                

 را منع كند و دوائى كه در آن حاشاست و در تقطير البول در قول شيخ گذشـت وقـت خـواب دو                        طال نمايند كه آن   

  درم بخورند 

   

   كثرت البول 

   

طيس بود و   ينويسد كه كثرت بول بر چند وجه است از آن جمله يكى آن است كه بر سبيل ذياب                   شيخ الرئيس مى  

كه كه با وى تشنگى چندان باشد كه سـيراب نـشود و آب              آنچنان نيست كه با وى تشنگى تنها بود بلكه او آن است             

  بيرون آيد همچنان كه بنوشد و 

  دوم آن است كه با آن عطش بوده و احوال ذيابيطس در آن  نباشد 

حدت باشد سببش حدت بول بود يا قـروح          سوم آن كه با وى تشنگى معتدبه نبود و پس اگر در اين جا حرقت و               

قبض كند و به    نجا اسباب سلس البول و برودت باشد كه ادرار بسيار نمايد به سببى كه               ري و چنان كه معلوم شده واال    

تسخين باطن نمايد و كسى كه برازاو بسيار آيد و رقيق بود بول او اندك شود و هر كسى كه براز او خشك              سببي كه   

جات براى آن كـه از بـرودت        شود بول او كثرت پذيرد و عالج جميع اسباب مذكوره مسطور شد و در اين جا نيز معال                 
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كنيم و گوئيم كه جميع ادويه مقوى باه براى كسى كه از سردى بول بسيار كند نـافع بـود و نوشـيدن                         باشد ذكر مى  

هيـرون هـر    نمرو خشك و    و  شيرجوش كرده بنوشند و ايضاً طبيخ حب اآلس و امر         و  برشت نفع دهد     زرده بيضه نيم  

 جيده است و كذا حب المحلب و كـذا سـعد و             يمرمكي از ادويه  ا نافع است و     ناشتا نوشيدن ايشان ر    روز دو اوقيه بر   

بى كه در آن حاشاست و در تقطير البـول گذشـت نـافع               ح كذا كندر و كذا خولنجان و كذا خبث الحديد و گشنيز و           

 پيـه   است و اين حقنه نيكو است و تقويت گرده نمايد بگيرند آب خار خسك مطبوخ و مغز سر گوسفند و خـصيه او                      

گرده بز و همه مساوى جمع كنند و بكار برند و بگيرنـد شـير تـازه در روغـن زرد و روغـن چكتـى دنبـه در روغـن                               

مؤلـف  سـه   الخضراء همه مساوى مثل آن كه اول مذكور شد و جمله را با هم آميخته بدان حقنه كنند تـم كـالً                         جته

د خربزه وا انبه و موز و شرب شراب و تناول قليـه             گويد كه اگر سببش كثرت شرب شير و يا خوردن فواكه مدره مانن            

شلجمى و جدرى و بورانى بود منع از شرب و اكل آن نمايند و اگر هزال كليه يا استرخاى مثانه يـا افـراط بـرودت و                           

ابس حغير آن باشد تشخيص و عالج هر سبب در سابق مفصل مسطور شده مطابق آن معالجه فرمايند و بعض ادويه                     

شوند حسب سبب به كار برند مثالً برخوردن كنجد و خـشخاش مـداومت نماينـد و يـا                     ين جا مذكور مى   بول كه در ا   

نيم رطل به قوام آورده پنج درم خولنجان سائيده بسرشند و استعمال كنند اگر كندر گلنار هر واحد يك مثقال                     شكر

كنـد و سـفوف كنـدر سـعد            نفع مى  مصطكى يك درم را كوفته بيخته به عسل سرشته سه درم بخورند افراط بول را              

 بر به سركه كه يك و نيم  خوردن نيز حابس بول اسـت و در نـسخه                   مد سياه بلوط حب اآلس گشنيز       يلنجان زيره 

ديگر شاهدانه نيز داخل است و كذا كنجد دو جز و اجواين يك جز و سفوف كرده كف دست خوردن يا به قند سـياه                

 برگ زم سپستان يك توله در آب برآورده با يك توله شـكر نوشـيدن نيـز                  يرهحب بسته نيم دام تناول نمودن و شي       

  نافع افراط بول است 

 آمله كوفته بيخته  به روغن چـرب         بليلهجوارش ماسك البول كه در اين باب مفيد است پوست هليله زرد پوست              

   بسرشند دشه ه درنموده گلنار سعد كوفى هر واحد دو مثقال كندر نانخواه هر واحد يك مثقال سائيد

قاقلـه  و درم كند خولنجان هر يك سه درم قرفه          دجوارش كندر كثرت بول را كه از سردى بود باز دارد دارچينى             
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هر يك چهار درم قرنفل جوز بوا به سباسه خير بوا سنبل الطيب هر يك پنج درم مصطكى يك استار همه را كوفتـه                        

راك دو درم تا سه درم حب كه منع ادرار بـول كنـد بـه سباسـه                  بيخته بدو وزن ادويه عسل كف گرفته بسرشند خو        

 يكى صـبح و يـك شـام      بسته  سه ماشه كوفته بيخته به قدر كنار دشتى حب         البنجسعد كندر هر واحد يك توله بزر        

  دهند 

 هر يـك    جسفوف ماسك البول جهت كثرت بول و سلس البول بال حرقت و بول در فراش نافع است گلناز كز ماز                   

م و باقى اجزاى نسخه كه در سلس البول در قول اسماعيل گذشت و در آن بلـوط پنجـاه درم دسـت گرفتـه                         پنج در 

  سفوف ساخته به كار برند 

حوم نار مشك كنجد سياه دارچينى جوز بوا مساوى سائيده يك كف با عرق مناسب بخورند                رم ديگر از بياض والد   

  براى كثرت بول مفيد بود 

ول را كه از گرمى بود باز دارد و تشنگى بنشاند كز مازج كندر اقاقيا هر واحد يـك درم                    قرص ماسك البول ادرار ب    

پوست هليله كابلى بريان به روغن گاو چرب نموده يك مثقال گشنيز خشك بريان كرده يك و نـيم درم گلنـار گـل                        

سازد شربت دو درم    قراص  اسرخ عدس هر يك دو درم تخم بلوط تخم مورد هر يك سه درم كوفته بيخته                 گل  ارمنى  

قـل  نليلـه آملـه و   بمعجون بلوط براى منع افراط بول معمول است كندر حب اآلس پوست هليله زرد پوست                 بارب به 

وط چهار  باه بر پنج درم سعد كوفى مصطكى تخم فنب هر يك و نيم در صل              ي س ينانخواه كيا به هر يك سه درم زيره       

شتند خوراك دو مثقال معجون حبث الحديد دافع كثرت بول و هـم  درم كوفته بيخته بسه چند قند سفيد مقوم بسر   

 ي و چهل درم بلوط گلنار كندر از هر يك ده درم طباشير تخـم قنـب زيـره                   مدبر مفيد به سرعت انزال خبث الحديد     

 ليله آمله هليله سياه هر يك سه درم عسل سه چند ادويـه شـربت از               بسياه نانخواه كرد يا پوست هليله زرد و پوست          

ش را مجرب نوشته سعد كوفى بلوط كنـدر دار فلفـل            ارفمثقال تا دو مثقال معجون قسط كه كثرت بول و بول فى ال            

قسط شيرين هر يك پنج ماشه زنجبيل سه ماشه فلفل سياه دو ماشه عـسل سـه وزن ادويـه و معجـون لبـوب كـه                           

ونى و جوارش جالينوس نيـز      غارش زر بسيارى بول باز دارد در بحث سلس البول در قول اسماعيل مسطور شده و جو              
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  كثرت بول را كه از سردى مثانه بود نافع است 

    

  قلت البول 

   

اند يكى آب كم خوردن دوم گـشاده           بول را شيخ الرئيس و سيد جرجانى و ايالتى پنج سبب نوشته             كمي بدان كه 

ب از جگر پنجم ضـعف قـوت        كثرت اسهال چهارم ضعف گرده از جذب آ         ام و كثرت تحليل افراط سوم     سشدن همه م  

  جگر از تمييز آب از خون و ارسال مائيت بگرده اين هر دو در سوء القنيه و استسقا بود 

ات مناسب مزاج دهند و در ثانى منع از تحليل كنند و در چهارمى و               رعالج در نوع اول آب بسيار نوشانند و يا مد         

بدانند كه صـاحب ايـن علـت را حموضـات ضـرر دارد و               اره بسيار دهند مع مقويات گرده و جگر و          جات  رپنجمى مد 

  جماع در مرض ايشان افزايد و عالج ضعف جگر و گرده اسهال و منع عرق هر يك به مقامش مسطور است 

   

   

    

  بول الدم 

   

گردد و يـا غـسالى و يـا بـا ريـم       بدان كه خونى كه از راه بول آيد يا خون صرف باشد و آن در اين جا مسطور مى          

ه بيرون آيد و آن بعد از اين علحده در ابوال غريبه مذكور شود و سبب بول الدم گـشادن رگ يـا شـكافتن آن                       آميخت

  است از اسبابى كه در نفث الدم مذكور شد و به قول شيخ بول خون صرف از دو حال خالى نبود 

 موى يـا افـراط گرمـى        يكى آن كه از اعضاى فوق گرده مثانه خون جگر و همه بدن آيد به سبب امتالى مفرط و                  

مزاج و استعمال ادويه گرم و اغذيه تيز و بدان سبب دهن رگها بگشايد يا رگ بشكافد يـا بگـسلد و يـا تـرك عـادت                  
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جهيـدن و سـقطه و ضـربه و ايـن         صدمه يا   خروج خون و يا قطع عضو و غير آن يا به طريق بحران و تنقيه فضول يا                  

  تر بود كم

 مثل گرده و مثانه و مجارى بول آيد به سبب انقطاع رگ يا انفتاح يا انشقاق او از دوم آن كه از نواحى اعضاى بول

يز با ريح يا سردى ساده مكثف يا تاكل و گاهى اين از تمدد و كزار قوى پيدا                  توقوع ضربه يا سقط و يا خوردن طعام         

 قسمى از بول الدم به سـبب        شود بنابر انفجار عروق به سبب شدت انضغاط حادث از تمدد اعضاى ظاهرى و باطنى و               

ذوبان گوشت به خون يا به سبب شدت رقت خون در بدن باشد و اين هرگاه با وجود قوت گـرده اتفـاق افتـد خـون                           

  بسيار بكشد 

نويسد كه سبب خون آمدن از مجراى بول هفت نوع است يكى كثرت خون در همه تن و در رگهـاى                      جرجانى مى 

وم خوردن اغذيه و ادويه گرم چون فلفل و حرف و سـير و فرفيـون و صـمغ                   گرده و بدان سبب گشاده شدن رگ و د        

سداب و جند بيدستر و مانند آن سوم برداشتن چيزى گران يا جهيدن از جا يا رسيدن زخمى و آسـيبى بـر موضـع                         

گرده كه رگى بگشايد چهارم كثرت جماع پنجم غلبه رطوبت و آغشته شدن رگها و تراويدن خون از آن شـشم ريـح                       

د و خـشك و طرقيـدن رگ از آن و ايـن             رر گرده گشادن و شكافتن رگها از آن هفتم صعوبت كزاز و سوء مزاج سـ               د

  مثانه است و اسباب يا در گرده افتد يا در مجراى بول كه ميان گرده 

بول و گاهى صرف به كثرت آيد و عالمات غلبه خون و            ه  طريق تشخيص اسباب مذكوره اگر خون گاهى مخلوط ب        

ى رگها معلوم شود و سببش امتالى خون باشد پس اگر خون صاف و خالص تازه بدون درد و عقب تناول طعام                      اهتال

يز برآيد سببش گشادن يا گسستن رگ باشد و اگر خون اندك اندك آيد و در بدن آفت يا وجع نبـود و از گـشادن                          ت

ـ                 ر آيـد از گسـستن رگ باشـد لـيكن از            دهن رگ باشد و اگر خون بسيار يكبارگى آيد و عقب ضربه بر موضع گرده ب

گشادن و گسستن رگ مثانه خون بسيار نيايد به خالف گرده كه از آن خون بسيار آيد و اكثر از  غثيان خالى نبود و                         

  گاهى در آن خون بسته همچون پاره جگر بيرون آيد و درد در پشت و پهلوها نيز بود 

ل به سياهى بود و گاه با بوى بد و اكثر بعداً امراض             يامندك آيد و    و اگر با درد برآيد از قروح باشد پس اگر اندك ا           
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  حاده با قشور و ريم باشد از تأكل بود 

و اگر خون اندك بر آيد و درد اندر پيغوله ران و تهيگاه بود از مجارى بول باشد و اگر خـون گـرم و سـوزان آيـد                             

ارگى بيرون آيد از ضربه و سقط يا كثـرت جمـاع بـود و               سببش تناول ادويه و اغذيه تيز باشد و اگر خون ناگاه و يكب            

فرق ميان اين هر دو از تقدم سبب بايد كرد و اگر خون اندك انـدك آيـد و عالمـات كثـرت رطوبـت يافتـه شـود و                              

سببش غلبه رطوبت باشد و اگر خون اندك اندك و سياه با نفخ آيد و عالمات ريح الكليه موجود بـود سـببش ريـاح                         

ان لحم باشد و اگر با وجود رقـت  برق آيد و بعد ذويان عارض شود و سببش ذو   تن رقيق مثل خون مح    باشد و اگر خو   

خون آثار رقت خون يافته شود و در فصد خون رقيق بيرون آيد سببش رقت خون باشد و اگر عالمات مذكوره يافتـه        

  نشود و خون دفعه آيد و بعد از آن خفت و قوت معلوم شود سببش بحران باشد 

  اگر خون با ادرار آيد به سبب امتال يا به سبب ترك رياضت يا قطع عضو باشد و تقدم هر يك شاهد بران بوده و 

معين به حسب امتالى عروق و خالى آن همچون خون بواسـير             و سمرقندى گويد كه گاهى خون از گرده بادوار        

ف قطن محسوس شود و بعد گشادن دهان        آيد و صاحب او را هنگام احتباس و امتال به سبب تمدد عروق درد به طر               

  در وقت و دره درد ساكن شود خون عروق و خروج 

و بقراط گفته كه چون خون بول كند بال وجع و تب اندك اندك در اوقات بود در آن خـوف نيـست و امـا چـون                            

  تر تب و بول ريم پيدا كند دوام كند بيش

  عالج تدبيرش به عالج نفث الدم كنند 

 دم االخوين سنگ جراحت كتيرا صمغ عربى شادنج عدسى مغسول هر واحـد يـك ماشـه كوفتـه                    و يا گل ارمنى   

 كاكنج چهار ماشه شربت انجبار شربت حب ي خرفه هر يك شش ماشه شيره   ي خشخاش شيره  يبيخته همراه شيره  

 سـنگ   اآلس دو توله بارتنگ پنچ ماشه پاشيده بدهند و يا در سفوف مذكور صدف سـوخته كهربـاى شـمعى عـوض                     

 و پـنج انجبـار در عـرق بارتنـگ بـرآورده تخـم بارتنـگ پاشـيده         يجراحت و كتيرا و صمغ داخل كرده همراه شيره   

بخورانند و يا اين قرص بول الدم بكار برند مغز تخم خيار چهار درم نشاسته كتيـرا گلنـار سـك دم االخـوين صـمغ                          
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مناسبه بدهنـد و شـربت عنـاب        شربه   قرص ساخته    عربى هر واحد يك درم كوفته بيخته به آب خرفه يا آب بارتنگ            

 تخم خرفه و تخـم خيـارين و         يبار و شيره  نجابس و مسكن است و چهار درم تخم بارتنگ با شربت ا           حبنقوع گشنيز   

رد خشخاش نافع بود و كندر و گل ارمنى و  قرص طبا شير قابض و شربت خشخاش و كاكنج در همه اقسام سـود دا                        

تـر كـرده صـبح         صندل سفيد كه شـب در آب       يادهرباريك سائيده و بخورند و بااليش ب      و يك عدد    بيست   )528ص(

 ي برگ انار شيرين و شيره     يماليده صاف نموده باشند بنوشند در حبس بول الدم مجرب و آزموده است و كذا شيره               

  بار در آب برآورده شربت انار آميخته نوشيدن نجپوست بيخ ا

 سبب امتالى بدن يا رقت اخالط و مانند آن باشـد و غـرض جـذب خـون بـه سـوى                       و بدانند كه اگر بول الدم به      

 كنند و اگر به سبب آفت در اعضاى بول مثل گرده و مثانه و مانند آن باشد و مقصود و بفصد            باسليقخالف بود فصد    

كت او با اين اعـضا      سلبق باشد به سبب كثرت مشار     باتر از     تنقيه ماده از اعضاى  بول فصد صافن كشانيد كه اين نافع           

 و عانـه مفيـد بـود و حكـيم علـى در              هاز باسليق و حجامت كعب نفع تمام دارد و گويند كه حجامت گردن بر سـفر               

باالى زهار و زير ناف بچـسبانند و خـون           مجربات خود گفته كه در بول الدم و مده و سوزش كه كهنه شده باشد زلو               

و گويند كه تقدم تسكين خون به مثل شربت عناب و شربت نيلوفر بر بسيار كشند و فصد صافن نيز بسيار نافع است     

فصد واجب است تا غليان از فصد حاصل نشود و ضرر نكند و از تناول اغذيه حريفه ولحوم و مدرات قويه و سوارى و                        

يا قـضيب افتـد     رفتار نيز احتراز نمايند و چون بعد از بول الدم ريم آمدن گيرد دليل قرحه باشد كه اندر گرده مثانه                     

در اين وقت جايگاه قرحه را بدرد آن موضع دريافته به عالج قرحه آن عضو كه در مقام هر يك مسطور است پردازند                       

 از  كـه آنچـه  و اگر خون منجمد گردد عالمات جمود الدم پديد آيد آنچه در بحث آن مذكور شد به كار برند و گويند           

ات رفاصله سه چهار روز باسليق كشانيد و قرص شب و كهربا با بعضى مـد              افن زنند و به     صريح البواسير بود اول رگ      

مثل خشخاش و خيارين و شربت حب اآلس و بعضى از تدابير ريح البواسير به عمل آرند و اگر كثـرت جمـاع سـبب                         

 و  د كهربـا و بـس     بود ترك آن نمايند و مقويات دماغ كه قابض باشند استعمال نمايند چون طباشير و دم االخـوين و                  

نـيم   حب اآلس و ريشه انجبـار و گـشنيز و خـشخاش و غـذا بيـضه                   يمرواريد و غيره يا مرباى آمله و سيب با شيره         
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قطه باشد فصد صافن كنند و قرص بـول الـدم بـا شـربت عنـاب      س و يا شير برنج دهند و اگر به سبب ضربه و          برشت

 و همه انواع مادام كه تقليل ماده و جذب آن بـه              گرفته به عمل آرند    هدهند و اضمده و اطليه از مبحث ضربه و سقط         

   جمود خوب است نجانب مخالف به فصد و حجامت نشده باشد استعمال قوابض قويه نكنند كه دراين خو

 اويا شب يمانى يا برگ بيخ يـا         بيخ يا پوست    انجبارذكر ادويه مفرده و مركبه كه بول الدم را نافع است شرب رب              

 و خوردن مغز خروف به شكر و روغن گل آميخته يا حب كاكنج و شـرب و ضـماد و گلنـار و                        بيضه مرغ خام يا كتيرا    

  تناول تخم چغندر سوده به ميعه سائله سرشته هر واحد نافع نفت الدم است 

م پخته كوفته بيخته سه حصه كنند و يك حصه به آب حب  بسته هـر روز بخورنـد و                     رديگر ريوند خطائى يك د    

م در قدرى آب شربت غليظ ساخته بنوشند و همين سان سه روز به عمل آرند جهت بول الدم و                    بااليش نبات پنج دا   

  رب نوشته جرفع قبض م

 يك دام گرفته با يك دام گالب آميخته بنوشند و تا سه روز به عمل آرند و از غذاى                    وديگر برگ ترب كوفته آب ا     

  گرم پرهيزند

ر پياله چينى آميخته باالى آن پارچه بسته شب بگذارنـد و صـبح        ديگر چهار دانه نرملى در آب سائيده بجغرات د        

  بخورند تا يك هفته خون آمدن از بول باز دارد 

   برگ بانسه و نقوع آن نيز در بول الدم نافع است و جوانسه سائيده نوشيدن نيز فائده دارد يديگر نوشيدن شيره

  در آب سائيده بنوشند براى بول الدم مجرب نوشته ديگر كاه دوب سفيد يك توله با هفت دانه فلفل گرد سفيد 

  ديگر گويند كه اگر كريله خر و يك عدد در آب شير برآورده بنوشند براى بول الدم عجيب النفع است 

  اند و   مجرب نوشتهاين بابديگر نقوع زرده چوب و آمله در 

گرده و ريح البواسير قديم عارض گردد اول ديگر اگر مريض حار يا بس مزاج و كثير الجماع را بول الدم از حرارت 

فصد باسليق گشاده قرص طبا شير قابض سه ماشه در شربت خشخاش و انارين يك توله آميخته بليسانند و بااليش                    

 خرفه و خشخاش هر يك نه ماشه زرشك چهار ماشه و خيارين هفـت ماشـه و شـرب نيلـوفر چهـار تولـه و                           يشيره
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 كلـه پاچـه    مرغ يا گوشت بزغاله و بچه  انبرباريسه يهمنوشند و غذا ترش چون حصر     سبوس اسپغول نه ماشه خورده ب     

 دو  روهـو بچه مـاهى    ي  پيهبا نان تنورى سازند و از پيه گرده بز يك توله و موم سفيد سه توله و روغن گل نه توله و                       

ر بمالنـد و از جمـاع و        گـاه و زهـا     كمر كالب سبز هر يك سه توله قيروطى ساخته بـر         مكوه و   توله آب گشنيز سبز و      

و جهت رفع ريح البواسـير مقـل ازرق چهـار           فرامنفرد كنند   تدابير گرمى و خشكى افزا منع كنند و جمله تدبيرترى           

حبه و كتيرا يك ماشه در گل قند يك توله آميخته به گالب نه توله بدهند و آبزن از روغن گـل دو تولـه و شـورباى                            

   بار نشانند و همين تدبير تا يك هفته به عمل آرند كله پاچه ساخته و در روزى چهار پنج

-شيرهمكهانا   تال   ي عنب الثعلب شيره   يشيرهشود  پيرانه سال را در فصل سرما بول الدم عارض          مرد  و ديگر اگر    

 تخـم   ي تخم خشخاش هر يك چهار ماشه در آب برآورده خميره صندل يك توله حل كرده بدهند روز دوم شيره                   ي

 مغـز  ي كاكنج پـنجم روز شـيره    ي طباشير صمغ عربى كتيرا يك ماشه سوده پاشيده چهار روز شيره           خربزه سوم روز  

 بهمن سفيد چهار ماشه و بنادق البزور چهار ماشه سـوده پاشـيده افزاينـد بـاز                  يچلغوزه چهار ماشه ششم روز شيره     

   ماشه و غير آن بدهند  كاكنج و عنب الثعلب و بهمن سفيد هر يك چهارياطريفل گشنيزى يك توله شيره

و ماشه صمغ عربـى يـك ماشـه بـه           دحجر اليهود   آيد   ديگر اگر با حبس بول خون اندك اندك از خراش حصات            

 تخم خربزه شربت خشخاش و شربت بـزورى دهنـد و            ي خيارين شيره  ي خارخسك شيره  يگالب سوده همراه شيره   

رگ پا و آثار گل بنفشه خسكدانه حب القلـت بابونـه   نطول ترب مع برگ هفت عدد و برگ شبت يك آثار شلغم مع ب  

گل خطمى و غيره هر واحد دو توله فرمايند پس اگر خون ضعف كبد باعث پيرانه سالگى باشد در فصد توقف كننـد                       

ولـه   ت تـره و پـنج تولـه گـالب چـار          و بررعايت بواسير زلو بعصبص جائز دارند و گل خطمى سه ماشه در عرض شـاه               

 تخم خشخاش هر يك چهار ماشه خميره صندل يك تولـه حـل   ي بستان افزوده شيرهيه شيرهجوشانيده صاف كرد  

  كرده دهند 

ديگر اگر در ابتدا اسهال دموى و بول سرخ باشد باز در بول هم خون آيد در فصد خوف ضعف كبد و زيادتى آفت                        

چهار ماشـه عـرق عنـب الثعلـب ده           مغز بادام هر يك      ي تخم خشخاش شيره   يگرده بنا بر پيرانه سالگى باشد شيره      



1130 

 

شـود بـاز بـول بـه        توله خميره صندل يك توله بالنگو چهار ماشه پاشيده دهند پس اگر مريض گويد كه اول درد مى                 

 يشود بول را بكاسه چينى گذاشته به بينند اگر ريگ معلوم نـشود شـيره                آيد و در آخر سوزش مى       خون آميخته مى  

 هيل سه ماشه در نسخه سـابق افزاينـده بـه جـاى              ي دانه يچهار ماشه شيره   اصل السوس    يخرفه شش ماشه شيره   

 تخم كاهو شـش ماشـه كننـد روز چهـارم بـاز              يبالنگو نشاسته سوده پاشيده كنند روز دوم به جاى خشخاش شيره          

 هيل و صمغ عربى يك ماشه سـوده         ي بهمن سفيد هر يك چهار ماشه به جاى دانه         ي تخم خشخاش و شيره    يشيره

 جاى نشاسته نمايند چنانچه دستور تبديل شيرجات است تا طبيعت به يك دوامالوف نگردد كه اثر دوا كـم شـود                      به

 بيخ انجبار چهار ماشه افزايند باز سفوف ثعلب مصرى تخم بستان            يباز ثعلب مصرى يك ماشه سوده پاشيده و شيره        

هر واحد يـك ماشـه كوفتـه بيختـه خـورده             مصرى طباشير    شقاقلافروز ستاور صمغ عربى بهمن سرخ بهمن سفيد         

 بيخ انجبار هر يك چهار ماشـه خميـره صـندل يـك              ي مغز تخم هندوانه شيره    ي اصل السوس شيره   يبااليش شيره 

توله بالنگو چهار ماشه پاشيده دهند بعد از آن ادويه كه براى مردپيرانه سال در فصل سرما به سابق مـذكور شـد بـه                        

  كار برند

 ي خارخسك شيره  يلدم و قاروره سياه و افتم و سوزش نيز باشد و خلل در گرده معلوم شود شيره                ديگر اگر بول ا   

 خرفه اضافه نمايند بعده قرص گلنار كه در آن سـليخه            يكاهو هر يك هفت ماشه عرقيات شربت انار دهند باز شيره          

ى نـيم ماشـه كهربـا دم        نـ ل ارم و گل ارمنى است و قرص كهربا كه در آن كهربا و بسدست طيار كناننـد و صـبح گـ                    

 ي چهـار ماشـه شـيره      انجبـار  پوست بـيخ     ياالخوين گلنار هر يك ماشه سوده در شربت نيلوفر آميخته همراه شيره           

و توله بارتنگ پنج ماشه پاشـيده بخوراننـد و شـام            دتره برآورده شربت نيلوفر      سياه در عرق بارتنگ عرق شاه      يخرفه

 سياه پنج ماشه لعاب بهدانه  سه ماشه در عرق بارتنـگ بـرآورده               ي خرفه يه شيره قرص گلنار پنج ماشه سوده همرا     

شربت نيلوفر دو توله بارتنگ پنج ماشه پاشيده بدهند بعد از آن اگر بر بول مگس نشيند و دهنيت معلوم شـود و در                        

 زالل آن گرفتـه و      تر كرده صبح     پوست بيخ فالسه شكرى شش ماشه و اگر تازه باشد شب در آب             ينسخه صبح شيره  

 گلو اضافه كنند باز در نسخه صبح قرص كهربا يك ماشـه افزاينـد               يدر نسخه شام است گلود اگر خوب نباشد شيره        
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ريد شام اشتها ساقط شود صبح قرص كهربا قرص گلنار هر يك سه ماشه سـائيده و در شـربت نيلـوفر                      بپس اگر از ت   

شد بدهند و به وقت شام آب زالل بيخ فالسه بـا            تنگ كه شام داده مى     خرفه و لعاب بهدانه عرق بار      يآميخته با شيره  

قدرى شرينى بخورانند غذا خشكه و ساگ خرفه و كلى كچنال و براى تنقل بادرنگ و كسير و شربت انار فرمايند باز                      

اشـيده  صبح قرص كهربا به شربت انار آميخته همراه آب كاسنى مروق هفت توله عرق بارتنگ شربت انـار بارتنـگ پ                    

 دارند باز در نسخه صبح بيخ انجبار زياده كنند بعد از آن اگـر كاسـنى                 بيخ فالسه دهند و نسخه شام همان آب زالل        

سبز به هم نرسد عوض آب آن عرق كاسنى چهار توله عرق مكوه پنج توله اضافه كنند و به وقت شام باز قرص گلنار                        

ب الثعلب شربت انار بدهند و مصطكى كندر هر يك نيم ماشه             پوست بيخ انجبار بيخ ماشه عرق عن       يسه ماشه شيره  

  كهربا جفت بلوط حب اآلس هر يك ماشه سوده به گلقند يك توله سرشته همراه عرق مكوه بخورانند 

حب كه جهت بول الدم و سيالن منى و سرعت انزال نافع طباشير كتيرا زرشك گشنيز مقشر تخم حمـاض گـل                      

ك تخم خرفـه قلمـى كـشته        شخي  هارهعربى هر يك شش ماشه سنگ خسك خار         ارمنى صندل سفيد گلنار صمغ      

ها سازند شـربت    جمغز تخم خيارين كهربا اسپغول هر واحد يك توله سواى اسپغول همه را سائيده به لعاب اسپغول                  

  يك مثقال 

وده شـربت   دوائى كه بعد فصد باسليق مفيد تخم خرفه كوفته بيخ انجبار تخم كاهو در آب خيـسانيده صـاف نمـ                    

  آمله داخل كرده دم االخوين كهربا با گل ارمنى سوده پاشيده بنوشند 

سفوف كه بول الدم را مجرب است و استحاضه را نيز نافع بسد كهربا طباشير حب اآلس گشنيز خشك بـزرالبنج                     

 با عرق    ماشه نبات سه توله  سفوف كرده هر روز هفت ماشه           پنجصمغ عربى كتيرا هر يك سه ماشه خشخاش سفيد          

   ترشى پرهيز كنند  و ازكاهو يا شير بز بخورند

ديگر كهربا گل ارمنى گلنار اقاقيا كند هر واحد يك جزو افيون ربع جزو سفوف ساخته يك مثقال بـا آب سـماق                       

  بخورند كه نزف الدم از گرده مثانه و مقعد رحم باز دارد 

خوين بسد كهربا با گلنار شب يمانى تخم خرفه         و سفوف شادنج كه بول الدم را مجرب است شدنج مغسول دم اال            
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  تر كرده باشند  گل ارمنى گل قبرسى مساوى كوفته بيخته به آبى كه سماق در آن

 ضماد كه حبس بول الدم كندگل ارمنى گل مختوم صمغ عربى تخم خرفه كتيرا گل سـرخ گلنـار شـاخ گـوزن                       

 هر واحد يك درم كوفته بيخته به آب مورد يا سـركه             سوخته عصاره لحيه التيس هر يك دو درم ماز و اقاقيا حضض           

  ضماد كنند و ضماد اقاقيا صندل سرخ خرنوب به آب به آب سماق و خرفه نيز مفيد 

بـسد  شـمعي   قرص كهربا كه ميرزا محمد باقر در بياض مجربات خود جهت بـول الـدم محـرب نوشـته كهربـاى                      

شك بريان بزرالبنج سفيد لك مغـسول طباشـير كتيـرا    سوخته مغسول تخم خرفه مقشر صمغ عربى بريان گشنيز خ        

 ماشه تخم حماض شاخ گوزن سوخته پوست تخم مرغ سوخته گـل ارمنـى خـر مهـره سـوخته                     پنجنشاسته هر يك    

گلناز فارسى سك هر يك سه ماشه مصطكى بريان زعفران افيون هر يك يك ماشه قرص سـازند و قـرص الطـين و                        

  معجون كاكنج نيز نافع است 

اق ابوسهل گويد كه هرگاه مريض از ضربه يا سقطه خون بول كنـد فـصد باسـليق كننـد و ايـن قـرص                         حذ لااقو

كهربا دهند با صمغ عربى هر واحد پنج درم گلنار عصاره لحية التيس هـر واحـد دو درم و نـيم كنـدر ده درم تخـم                            

 اسـماقيه و     و غـذا   ق بخورنـد  كرفس يك درم افيون يك درم به قدر يك مثقال قرص ساخته هر روز يكى بنقوع سما                

بـه  دم  ضض  حـ حصرميه تناول نمايند و از حريف و مالح حذر كنند و بر موضع ضربه به گل ارمنى و اقاقيا و صـبر و                        

  سركه و گالب ضماد كنند و چون بول الدم عقب افراط طعام حريف افتد به همين تدبير پردازند 

 نيـز   اخـالط اند عالج ذوبان در وقت         در اصول كليه معلوم كرده     فرمايد كه عالج بول الدم حادث از امتال         بوعلى مى 

تر از باسليق بـود       صافن نافع به فصد آيد    و چون احتياج    نيست  اند و بحرانى و آنچه نغض باشد حبس او واجب             دانسته

 آن كـه    و بعد فصد تطيف غذا كنند و به قوابض مثل سماقيه متعرض نشوند تا آن كه قاروره بر نقاد داللت كند بهـر                      

عروق نمايد و گاهى مائيت را باز پـس بـه سـوى خلـف گردانـد و در آن خطـر اسـت و                         تمجيد خون تطبيق    قوابض  

همچنين حوامض و آنچه فى الحال ذكر عالجش واجب بود عالج بول الدم صرف است كـه بـه سـبب تفـرق اتـصال                         

ريد و تقبيض است به ادويه كه اكثر آنها         مثانه بود آن تب   و  عروق باشد و عالجات مشتركه ميان آن كه به سبب گرده            
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و تقدم به جذب خون به سوى خالف به مجـاجم            خون حيض ذكر كرده شود مع مدرات براى تنفيذ دوا         نزف  در باب   

ا پـ  مردان تناول كنند و سكون و راحت و بستن دسـت و              وخون  مغلظ  و فصد باريك اندك از باسليق نمايند و اغذيه          

رك بايد كرد و واجب است استعمال آبزنات كه در آن قوابض از عدس مقشر و پوست انـار                   مناسب بود و جماع اصال ت     

و سفرجل و امرودوماز و عصى الراعى و مانند آن جوشانيده باشند و از ادويه قويه در حبس آن خـار خـسك و بـراده                          

شـوك و سـماق و بـيخ    وب نبطى و خرنـوب  ن وخر عوسج بيخ قنطوريون وحب فاوانياست و از اطليه بيخ    كنار و  چوب

هـا طـال نماينـد و حـى العـالم تنهـا طـالى                 نآاص برى  و پوست انار است بريباس باغوره يا عصاره گل سـرخ از                جا

 كاغذ سوخته  مازو و زاج و مروجيدست خصوصاً بيخ آن با كتيرا و چيزى از عصارات قابضه و از لطوخات پشت و عانه

م االخوين است و از اقراص قويه محتاج اليه در بول دموى حادثـه از مثانـه   و اقاقيا است و از مشروبات قرص گلنار بد  

اين قرص شب است بگيرند شب يمانى و گلنار دم االخوين هر واحـد يـك درم كتيـرا دو درم صـمغ نـيم درم و در                            

تيـرا و تخـم     تر بود اين است كه بگيرنـد ك         تر از اين سالم   شراب عفص غير حلويا در عصاره خرفه بخورانند و آنچه كم          

خشخاش و گل مختوم و عصاره لحية التيس و صمغ آلو سياه و كهربا مساوى و شـربت از آن از دو درم تـا سـه درم                            

  است 

و ايضاً حى العالم و كهربا هر واحد يك جزو شادنج نيم جز و شب يمانى سدس جزو گل ارمنى يـك و نـيم جـزو                  

شـود و مثـل ايـن نـسخه           هى در آن مخدرات داخل كرده مى      شربت تا يك و نيم مثقال در بعض عصارات قابضه و گا           

 بگيرند زعفران حب حرمل تخم خبازى دشتى و افيون  هر واحد دو درم مغز بادام سه و نيم عدد شربتى از آن يـك                        

وج بريان و انيسون بريان و تخم كرفس بريان هر واحد سه درم خـشخاش سـياه دوازده                  ر و ايضاً پوست بيخ بي     جلوزه

سرشته يك درم بخورند و ايضاً سفوف از شاخ گوزن سوخته و كتيرا مساوى برب آس بخورنـد و ايـضاً ايـن      درم بطال   

از تخم مغاث منقى سى حبه مغز چلغوزه دوازده عدد مغز بادام تلخ نوزده عدد تخم خبازى سـه                   اند  دوا راقد ماستوده  

تـر كننـد و       ين است كـه ادويـه مـشروبه را قـوى          درم شربتى از آن درخمى بر ناشتا و اما آنچه مختص به مثانه بود ا              

تر كرده در جميع      كند اين است كه اسفنج به سركه        تر باشد و ايضاً از چيزى كه در آن نفع مى            مدرات در آن نيز قوى    



1134 

 

صاره بارتنـگ و عـصاره بطبـاط و         عـ جوانب آن و در كنج رآنهاو غيره بنهند و در آن ادويه مزروقه به عـصارات مثـل                   

استعمال كنند و از ادويه قرص شب مذكور است و قرص مخدرات مذكور و شاخ گوزن سوخته و كهربـا                    عصاره خرفه   

مه از مخدرات   ش و   لعصاره لحية التيس و گلنار و اندكى از شب و ارز سوخته مغسو             و   و شادنج و صمغ و كتيرا و ماز       

 دوركين و عانه اسـت كـه ايـن حـبس        افيونيه و بيخته و از تدبير حبس سبالن دم از مثانه وضع محاجم بر خاصرين              

خون كند بعد از آن تدبير علقه نمايند چنانچه گفته شد و از اغذيه نان و دوغ ثريد كرده و رمائيه و سماقيه اسـت و                          

نين به آب غـوره و انـار        فاگر قوت ضعيف باشد به شورباى قرائص به گوشت كوفته و اسفيد باجات كمك و تيهو و ش                 

قوط قوت باشـد اشـتها      سطبوخ و مانند آن تقويت دهند و اگر از شراب چاره نباشد به سبب               دانه ترش كرده و شير م     

شراب عفص غليظ سياه دهند و چون صحت يابد كسى كه خون يا ريم بول كند شراب ممـزوج بنوشـند تـا اجـال و                          

  ادرار نمايد و حبس بول البته نكند كه مرض عود كند 

ـ بول كند فصد باسليق كنند و به تدبيرى كه در           صاحب كامل گويد كه هر گاه انسان خون           نفـث الـدم ذكـر       باب

كرديم بپردازند مثل قرص كهربا يا گل قبرسى و طراثيث و عصاره لحية التيس باريك سائيده بـه آب بارتنـگ و آب                       

عصى الراعى و آب عليق و مانند آن بسرشتند و اين قرص دهند مغز تخم كـدو و خيـار و نـشاسته و كتيـرا و صـمغ                           

عربى هر واحد سه درم گلنار دو درم شب سرخ و اقاقيا هر واحد يك و نيم درم كهربا يك درم همه را باريك سائيده                         

و به آب قرصها سازند هر يك به وزن مثقال و به آب خرفه يا به آب سماق بخورند و اين قرص نيز نـافع اسـت تخـم                             

 پنج درم نشاسته و كتيرا هر واحـد چهـار درم اقاقيـا و               خرفه و مغز تخم خيار و مغز تخم بادرنگ و اسپغول هر واحد            

گل قبرسى هر واحد دو درم كهربا يك مثقال سواى اسپغول همه را باريك سائيده به لعاب اسـپغول سرشـته قـرص                       

سازند هر قرص به وزن مثقال تا دو درم و با آب خرفه بخورند و ايضاً تخم خرفه و مغز تخم خيار و نشاسته و كتيـرا                           

حد چهار درم گلنار دو درم بسد و كهربا هر واحد نيم درم باريك سائيده به لعاب بزرقطونا يا بهدانه سرشته بـه                       هر وا 

 و بول المـده انجامـد بايـد كـه بـه             هوزن يك مثقال قرص سازند و به آب بارتنگ بخورند و چون امر اين بقرحه گرد               

  تدبيرى كه در قروح كليه ذكر كرديم عالج نمايند 
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سليق از هر دو دست نمايند و به قدر قوت خون برآرند و           انويسند كه اگر مانعى نباشد فصد ب         ايالقى مى  جرجانى و 

از اغذيه غليظه و ادويه مدره منع كنند و اين سفوف كاكنج دهند كهربا يك درم ريونـد چينـى چهـار دانـگ افيـون                         

م كاكنج بيست عدد صمغ كمكـام دو درم        دانگى كندر و گل مختوم نشاسته كتيرا صمغ عربى هر واحد يك و نيم در              

اين دوائى است كه از يمن آرند و زنان بهر فربهى به كار برند و اين را صرد نيز گويند و دع سوخته و بسد و عقيـق         و  

هر واحد يك درم همه ادويه سائيده نصف از آن به آب بارتنگ بسرشتند و نيمه باقى همچنان بدارند و هـر صـبح از                         

ند يك درم با پانزده درم شربت حب اآلس يا شربت غوره يا شربت ريباس بدهند و از حصه ديگر به                     آنچه سرشته باش  

قدر چهار مغز تخم خيار و مغز تخم بادرنگ و مغز تخم خربزه و مغز تخم كدو و سوده بياميزند و شب وقـت خـواب                          

 سفوف مذكور با كشكاب بدهنـد و        دو درم با شربت مورد يا شربت بهى دهند و اگر تب و تشنگى و حرارت غالب بود                 

آيد سياه و غليظ باشـد بنـد نكننـد تـا آن               بعد سه ساعت سكنجبين سفرجلى بدهند و تامل كنند اگر خونى كه مى            

ام و آن اين است كـه گوشـت           وقت كه رقيق شود ابوالحسن گويد چيزى عجيب در عالج خون آمدن از گرده شنيده              

يند و به فارسى مار ماهى نامند بسوزند تل سياه گردد و گل مختوم و سـعد                 ماهى كه آن را به عربى سمك هار با گو         

هر يك يك جزو و كوفته بيخته يك درم يا پانزده درم شربت حب اآلس يا شربت حصرم يا شربت ريواج بخوراننـد و                        

سـائيده يـك    ك و كندر و اقاقيا و بلوط مساوى همـه را            مكرد بگيرند اظفار الطيب درا      اين سفوف چنين استعمال مى    

دانگ و نيم با آب سرد بدهند و قرص كهربا كه در قول ابوسهل و قرص شب و غير حكه در قول بوعلى گذشت با آب 

بارتنگ يا آب برگ خرفه قرص ساخته به كار برند و يا مغز تخم خيار و نشاسته و كتيرا هر يك چهـار درم گلنـار دو             

تـر و عـصاره بـرگ اسـپغول و            عصاره موردتر و عصاره گل سرخ     درم شكر يك درم با آب بسان الحمل قرص سازند و            

عصاره بارتنگ به اندك گلنار و شاخ گوزن سوخته و عصاره لحية التيس در قضب چكانيـدن سـود دارد و در آبهـاى                        

 گلنـار و جوزالـسر دو       و و قابض نشاندن سخت نافع بود و ضمادات قابض نهند و آبزن قابض اين است مـوردتر و مـاز                  

ار و گل سرخ همه را جوشانيده صاف نموده و اندر آن نشانند و اين ضماد قابض است عـدس مقـشر و بهـى                         پوست ان 

 حب اآلس و خشخاش همه را كوفته به عصاره برگ مورد وتر سرشته بـر موضـع           و كوهى قابض و سيب كوهى قابض     
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و جماع باز دارنـد و طعـام سـماقيه و           گرده نهند و اگر اقاقيا و گلنار و سماق زياده كنند صواب بود و از همه حركات                  

هـاى    ى بـر طعـام    قـ حصرميه و رمانيه و پائچه و فالوده به نشاسته و روغن بادام فرمايند و آن را كه بقى حاجت افتد                     

غريـب بـسيار    هاي  مزاجچرب و شيرين و كشكاب كنانند و دو دواى تيز از بهرقى ندهند ابوالحسن گويد در اين باب                   

نوشادر با يك درم گـل      حبه  ها نيست از آن جمله اين است از معتمدى شنيدم كه به قدر يك               بام كه در كتا     يدهشن

كردنـد كـه از       گويد در بصره پيرزنان عالج اين مرض چنين مى          مختوم سوده پياز مودم همان روز خون بند شد و مى          

 يكى ايـن را بيـازمودم همـان     دادند و من بر     خورانيدند و عقب آن شراب قابض مى        بيضه شتر مرغ خاگينه ساخته مى     

گويد كه اين خاصيت در بيـضه شـتر مـرغ     روز خون باز ايستاد و عسر البول پيدا شد باز عالج عسر البول كردم و مى     

را و  ى اصفهانى را اين مرض بود و تكليف بسيار كشيد و الغر شد بعـداز مـدتى ا                 داست و هم او گويد كه در بغداد مر        

مرض زائل شد مـن      زدم   آن مرض پرسيدم گفت كه بر سبيل هزل خيار بريان كرده خو           سالم ديدم از وى حال زوال       

بـسيار  بـر  گفتم كه بعد زوال ماده اين اتفاق بيفتاد تو گمان بردى كه خيار سودمند شد آن مرد سـوگند خـورد كـه     

ر بره گوشت   ا كه از طبيخ س    هكس آزمودم و همه را سود داشت و اگر سبب مرض سوء مزاج سرد و خشك بود حقنه                 

كبوتر بچه و روغن دنبه سازند سود دارد و نان كه از پيه يا مغريات ساخته باشند به انـدكى باديـان مفيـد بـود و در                            

چه و بيضه مرغ نيم پخت و حلواى فانيـذ و خـشخاش             يطعامها پيه بط و پيه مرغ خانگى داخل كنند و هريسه و و پا             

 ماليدن نافع است و اگر سبب مرض زخمـى يـا آسـيبى بـود رگ                 سود دارد و روغن ياسمين و روغن سوسن برگرده        

مادى كه در قول ابوسهل گذشت بايد كرد و بى سخت نافع بود و اگر با اسهال                 ضباسليق زنند و طعام سبك دهند و        

حاجت آيد به حقنه نرم بايد كرد و اگر سبب مرض رطوبت بود اول قى فرمايند و عالج سوء مزاج رطب كـه مـذكور                         

كار برند و اگر سبب مرض خوردن اشياى تيز بود بهتر آن است كه در حال قى كنند پس شير تازه بخورنـد و                        شد به   

با اين حريره قى فرمايند بگيرند شير بز صد درم روغن گاو سى  درم همه را بجوشانند چندان كـه روغـن بگـدازد و                          

ياشامند و عقب آن آب نيم گرم دهنـد تـا قـى              انداخته بجنبانند تا مخلوط شود و نيم گرم ب         سميرپس پنج درم آرد     

كند و اگر اين حريره براى غذا دهند روغن گاو دو درم كنند و شير را آبار و خوب بجوشانند و اندكى شكر اندازنـد و                          
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  قدرى روغن بادام چكانند كه اين در همه انواع مرض سود دارد 

تـر    بود فصد كند اگر مانعى نباشد و فصد صافن اولى         نويسند كه اگر سبب امتال        و ايضاً در باب بول خون صرف مى       

از فصد باسليق بود و طعام سبك مزوره نيشوق و رب غوره و مانند آن به مغز بادام و كاهو اندكى گشنيزتر دهند و از                         

شربه شربت عناب ساده و شربت ريباس و شربت كاكنج بخورانند و در ابتداى مرض هيچ شربت و هيچ مزوره قابض                     ا

 داد و هر گاه فصد كرده باشند و ماده كم شده باشد اشربه و آبزنهاى قابض بكار برند و قرص شب از يـك درم                          نشايد

هى يا آب برگ خرفه و سماق كه در آن بكتيرا و خشخاش است و سفوف شـاخ گـوزن سـوخته و         بتا مثقال با شربت     

مقـشر و خرنـوب و ماننـد آن كـه سـابق       كتيرا كه هر سه نسخه در قول بوعلى مسطور شود بدهند و در آبزن عدس                

مذكور شد بپزند و اگر از ادويه مذكوره  قدرى بگيرند و با عصاره خرفه و مانند آن در مجراى قضيب بزراقـه چكاننـد                     

اب بود و گاه حاجت آيد كه برتهى گاه و بزرهار و حوالى آن محجمه نهند كه خون را باز دارد و علقه شـود پـس                           وص

ها باشـد بـه    نند چنان كه در جمود الدم مذكور شد و اگر سبب حدت خون و گشادن دهن رگ                تدبير كشادن علقه ك   

سـت تامـل كننـد كـه هـيچ الـم و             اعالج ذيابيطس عالج آن كنند و اگر خون صرف از عضوى آيد كه باالتر از گرده                 

د پس بر بـاالتر از آن       آي  هيچ اندامى هست يا نه اگر باشد بايد دانست كه خون از همان عضو مى              در  سوزش و دغدغه    

موضع مجمه خالى بنهند تا خون اذان صمغ باز گردد و ضمادهاى قابض نهند تـا آن موضـع مـاده را قبـول نكنـد و                           

يش كنند و بشكافند تا ماده از آن         ر مواد اختيار نمايند و نزد و بعضى اطبا صواب آن است كه آن موضع را              منع  تدبير  

ام كـه   راحت ريش را عالج كنند ابوالحسن گويد كه من در اين علت كسى را نديدهبرآيد و از مثانه باز گردد و پس ج     

 گفتى كه همچنان كـه مـاده صـرع را كـه از پـاى برآيـد آن                   دانست و مياين عالج صواب    و ابو ماهر    اين عالج گرده    

انـه  مثتا  زين كنيم   ا  موضع را ريش كنيم تا ماده از آن موضع بيااليد و دماغ به سالمت بماند و همچنان اين موضع ر                   

  سالم بماند و ماده از آن باز گردد 

ابن الياس گويد كه اگر مريض قوى نيك مزاج و سحنه باشد فصد باسليق و اخراج خون به حسب قوت و واجـب                       

كنند و هر صبح قرص كهربا يا مثقال و گل ارمنى مثقال و صمغ عربى بريان مثقال كوفته بيخته به شربت به يـا بـه                          
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 صمغ عربى و بارتنگ و تخـم ريحـان هـر            ور كدام كه باشد ده درم سرشته بخورند و يا هر صباح بزرقطونا            رب آس ه  

واحد مثقال همه بريان كرده به روغن بادام چرب كرده به گالب آغشته فرو برنـد و غـذا مـزوره سـماق بـه گوشـت                           

ند و يا اين قرص هر روز يـك مثقـال بـه             ك يا مزوره ماش و مغز بادام هر دو بريان به سماق ساز            بماكيان و تيهو و ك    

صمغ عربى و عصاره لحية التيس و گلنار و تخم خرفه و دم االخـوين هـر           و  رب آس  ده درم بخورند نشاسته و كتيرا          

واحد ده درم شاخ گوزن سوخته پنج درم كوفته بيخته به آب سماق سرشته قرص سازند و مريض از رفتار سـوارى و                       

 سير و پياز و ترب و خردل و شيرينى و ترشـى شـديد و از حمـام و برداشـتن اشـياى                        حركات قويه سخت و خوردن    

قربتى هر واحد سه درم كهربا يك و نيم درم مغز گل گران حذر كند و اين قرص نيز نافع است گلنار بسد گل ارمنى         

سرشته قرص سـادند    تخم خيار تخم خرفه كتيرا نشاسته هر واحد چهار درم كوفته به حرير پخته به آب برگ خرفه                   

  و به آب بارتنگ بخورند 

ابن هبة اهللا گويد كه اگر خروج خون از حدت باشد و عالجش بفصد و شرب ماء الشعير به صمغ عربى و شادنج و                        

نيم برشت دهند و اگر خروج دم از متالى عروق          ي  بيضهطباشير و گل ارمنى كنند و غذا زرده         ه   تخم خرفه ب   يشيره

الجش بفصد باسليق و تناول رب ريباس به طباشـير و گـل ارمنـى دوم االخـوين و شـرب آب                      و كثرت خون باشد ع    

 تخم خيارين و كهربا و بسد به رب بهى نمايند و موضع گرده را به صندل و گالب ضـماد كننـد و                        يبارتنگ به شيره  

   مرغ دهند يچوزه سماق با يمزورهغذا 

بت خشخاش و يا شربت عناب يا يك مثقال قرص كهربـا يـا              خجندى گويد كه فصد باسليق كنند و هر صباح شر         

مثقال گل ارمنى يا مثقال صمغ عربى بريان به رب حب اآلس يا رب سفرحل بدهند و يا چهار تخم بريان بـه روغـن                         

 خشخاش به سماق يا زرشك ترش يعدس به شيرهي همزور نمايند و غذا ماهى تازه و پاچه و فالوده يا     عگل آلوده بل  

   بدهند كرده

ابن نوح گويد كه بعد فصد اين قرص دهند و نسخه آن همان اسـت كـه در آن سـك يـك درم اسـت و در قـول                              

دهند و يـا    بميفنج  تر از آن قرص كهرباست كه در قول ابوسهل مذكور شد هر روز يك قرص                  جرجانى گذشت و قوى   
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 آب خرفه قرص ساخته بخورنـد و زراقـه بـه            بهنيم درم   كتيرا از دو درم دم االخوين و گلنار هر واحد يك درم صمغ              

عصاره اسپغول و غيره كه در قول جرجانى گذشت بگيرند و كتيرا كه در شراب تر كرده باشند تا حل شود بخورنـد و                        

برنج به شير و شير گرم كرده در آن شكر حل و نان سميد در آن خيسانيده و زردى بيضه نـيم برشـت بـه كتيـرا و                             

ترين ادويه در حبس خون قـرص كهربـاى مـذكور در              و شكر و مسكيه تازه تناول نمايند و قوى        خبيص با آرد و بادام      

   الدم است ثباب نف

خضر گويد كه فصد باسليق كنند اگر خون بسيار باشد و اقراص قاطع بول الـدم مثـل قـرص كـاكنج بـه شـربت                          

ت انجبار يا شربت حسك بدهند و        الدم مضروب در شرب    ثحسك و قرص كهربا بنقوع سماق و اقراص مذكور براى نف          

 االخـوين ربـع درم      دمكند بگيرند شير تازه نيم رطل و درآن كتيرا يك درم شكر نـيم اوقيـه                   اين تركيب نيز نفع مى    

  له در شتاد عصيده به آرد و برنج بدهند ضبجوشانند و  غذا كباب ماهى تازه و گوشت ع

د و عالجش قواطع دم مثل شـب و تخـم چغنـدر و ميعـه و                 انطاكى گويد كه از انفجار باشد اگر خون خالص برآي         

  است  مطلقنه طيا  ا واًسنبل شرب

   

    

  ابوال غريبه 

   

  و آن پنج نوع است 

يكى بول فسالى و آن مثل آبى باشد كه در آن گوشت بشويند سبب آن ضعف قوت هاضمه و مميزه در گرده بود                       

  يا ضعف آنها در جگر 

 غليضه اكثر آن به سبب ضعف هضم گرده و كثرت اخالط بود و گاهى بر سـبيل                  دوم بول غليظ مخلوط با خالط     

  بحران و دفع اخالط باشد 
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 و اين بولى باشد كه چيزى مثل مودرشته باريك در آن پديد آيد و گاه باشد كـه در ازاى آن دو                       يسوم بول شعر  

شكى كه گاهى از ضعف هـضم كـرده و   شير باشد و گاه سفيد بود و گاه سرخ و سبب آن ماده بلغمى است مائل به خ  

گاهى از ضعف هضم عروق بود و گاهى تولدآن از اغذيه غليظه و اقسام شير و حبوب مثل باقال و مانند آن باشد و در                         

  آن خطرى نباشد 

بيله در اعضاى تنفس مثـل ريـه و         دچهارم بول مدى يعنى بول ريم صرف يا مخلوط به خون و سبب آن گشادن                

  ون جگر بود يا گشادن ورم در آالت بول يا قروح در آن يا حكه يا غير حكه صدر يا غير آن چ

 بـود و تفـصيل ايـن در بحـث قـاروره             هپنجم بول دسمى يعنى بول چرب سريع الخروج و سبب آن گداختن پيـ             

   سنگ بود خصوصاً در مشائخ دمالحظه نمايند و بول سياه مقدمه تول

ل بـه سـفيدى و غلـيظ        يـ امالى باشد در قاروره نظر كنند پس اگر         طريق تشخيص اسباب اين اقسام اگر بول غس       

تر به خون باشد سببش ضعف جگر بوده و           تر و مشابه    باشد سببش ضعف قوت گرده بود و اگر مائل به سرخى و رقيق            

باشد پس اگر يكبارگى آيد از آن خفت و قوت يافته شود و با عالمات بحران باشد سببش تنقيه بـدن                      اگر بول غليظ  

به طريق بحران باشد و اال سببش ضعف هضم و كثرت اخالط بود و اگر بول شعرى باشد نشان ماده غليظ مائـل بـه                         

و شير اتفاق افتاده باشد سببش همان باشـد و اگـر آثـار ضـعف گـرده        غليظه  خشكى بود پس اگر تقدم تناول اغذيه        

 و اگر بـول بـدى باشـد و بـسيار دفعـه              يافته شود سببش ضعف هضم گرده بود و اال سببش ضعف هضم عروق باشد             

بيرون آيـد و گـاهى گـذرگاه را         و به تفاريق    ج و تفريخ نگردد و سببش انفجار ورم باشد اگر اندك            جبرايد و مؤدى بس   

آيـد    گرداند سببش قروح باشد پس اگر ريم با بول آميخته برآيد بدانند كه از عضوى باالتر از گرده مى                  متقيح  فاسد و   

س بول از   پبرآن گواهى دهد و اگر آميخته نباشد بدانند كه از آالت بول همى آيد و اگر اول ريم آيد                    و الم آن موضع     

 ريم از عضو بعيدتر آيد كه باالتر از آن بـود و اگـر بـول و سـمى باشـد                      پسقضيب و مثانه باشد و اگر بول اول آيد س         

بول زيتى بود و دفعة آيـد داللـت       ا ر  هر كه    سببش غلبه حرارت بر گرده و گداختن چربى آن بود و بقراط  گويد كه              

بر مرض حاد در گرده كند عالج در بول غسالى آنچه در مبحث ضعف جگر و گرده مذكور شد حسب استعمال كنند                      
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و عالج بول غليظ از باب ضعف گرده اخذ كنند و آنچه به طريق بحران باشد عالجش نبايد كرد و عالج بـول شـعرى                         

يزى دهند و عـالج بـول       غره مقطعه از مدرات و ادويه حصات بايد كرد و غذا مرطب بترطيب              به استعمال ادويه ملطف   

تدى و بول خون مخلوط بريم به عالج قروح و تاكل اعضاى بول كه هر يك از آن به موضع خود مـذكور اسـت بايـد                           

  زال كليه كه از حرارت باشد بايد كرد هكرد و عالج بول و سمى به عالج 

   

    

  اى تناسلى مردان امراض اعض

   

و آن سى و دو مرض است يعنى ضعف باه و صغر قضيب و كثرت شهوت و تدبير مضرت كثرت جمـاع و سـرعت                         

تالم و كثرت نعوظ و عاقونا و غد يـوط          حانزال و جريان منى و قلت منى و خروج آن مثل رشته و منى الدم و كثرت ا                 

 و صغر آن و دوالى صفين و استرخاى آن و قروح خصيه و ذكر               و ابنه و اورام خصيه و وجع خصيه و عظم آن و ارتفاع            

و وجع قضيب و ثاليل ذكـر  و خصيه و اورام قضيب و تبشر خصيتين و سحج خصيتين و حكه قضيب و شقاق قضيب             

  آن و اعوجاج ذكر و سده مجراى قضيب و اتساع مجراى قضيب و قروح مجراى قضيب ي توثهو 

   

    

  ضعف باه 

   

ر ست يكى قلت منى يا قلت حدت آن و سبب قلت منى يا ضعف بدن و قلت غذا يـا خـشكى يـا                         اسباب اين چها  

ا يبوسـت و يـا      بـ سردى يا گرمى ياترى آالت منى باشد و يا اجتماع برودت يا رطوبت و اين اكثـر بـود و يـا بـرودت                         

ـ              حرارت و اجتماع حرارت يا رطوبت سبب قلت منى نمى          تـر تنـاول    يششود و سبب قلت حدت منـى و سـكون آن ب
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  مخدرات مثل افيون و بنگ و كوكنار بود 

  دوم ضعف اعضاى رئيسه و شريفه چون دل و دماغ و جگر و معده و گرده و سوء مزاج آنها 

سوم استرخاى آلت به سبب ضعف و الغرى بدن يا ترك جماع تا زمانى دراز يا قلت تولد ريح در اسـفل بـدن بـه                     

ا سستى اعصاب ذكر و سردى آن از نوع فالج به سبب ريختن فضله              يوست و   ط يا يب  رسبب سردى مفرط يا گرمى مف     

بلغمى در اعصاب مذكوره يا به سبب ايستادن در آب سرد و زمانى طويل يا نشستن بر برف و بـيخ و ماننـد آن و يـا                            

  فعل جلق كه مضعف اعصاب است 

ه توهم خجالـت سـقوط شـهوت و يـا           چهارم امور وهميه مثل تخيل عدم قدرت خود بر مفعوله پيش از قربت و ب              

  توهم بستن كسى آن را به سحر و امثال آن 

  باشد  و به قول شيخ اسباب نقصان باه در پنج موضع مى

  يكى آن كه سبب او در نفس قضيب باشد و آن يا سوء مزاج در آن يا استرخاى مفرط آن بود 

س ب آن سوء مزاج مفرد مفرط بود يا مع ي         دوم آن كه سببش در اعضاى منى يعنى خصيتين و ادعيه منى باشد و             

و اين روى ترست يا يبوست تنها مستولى شود و گاهى قلت حركت منى و فقدان لذع مهيج آن باشـد حتـى كـه در                          

ب احـتالم   ببعضى كسان منى بسيار بود و چون جماع كنند به سبب جمود او منزل نشوند و مع ذلك ايشان را به ش                     

  ايشان در شب گرم شود پس منى گرم و رقيق گردد شود به هر آن كه ادعيه منى 

ل آن بود يا در عضو متوسط ميان رئيس و اعضاى جماع            صسوم آن كه سبب او در اعضاى رئيسه باشد يا آنچه مت           

 و يـا در      است و يا در جگر باشد ؤ ان انقطاع مـاده منـى بـود               ناشرهب بوده و آن انقطاع ماده روح و ريخ          لپس يا در ق   

زال آن و ديگـر امـراض معلومـه         ه ماده قوت حساسه منقطع شود و يا در گرده باشد مثل سردى آن و                 پس دماغ بود 

عده بود به سبب سوء هضم و اين همه يا به سبب ضعف مبدأ باشد يا به سبب انسداد مجارى كه ميـان                       مآن و يا در     

  ه بود او و ميان اعضاى  جماع است و اكثر ضعف حادث به سبب دماغ تابع ضربه يا مقط

 بود يا حار بسيار خشك پس نضخ در آن معدوم           دچهارم آن كه سببش در اسفل بدان باشد و آن يا سوء مزاج بار             
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وظ آرد و   عـ فرط مولم باشد آن ن    غير م بهترين معين است حتى آن كه هر كه در شكم او بنضج بسيار به               نفخ  گردد و   

  اظ به سبب كثرت نفخ ايشان باشند عارباب سوء اكثير االن

پنجم آن كه سبب او در اعضاى مجاوره مخصوصه باشد و اين مثل آن است كه از كـسى بواسـير قطـع نماينـد و                          

مقعد او را اتمى بهم رسد كه به عصب مشترك ميان مقعد و ميان عضله آن و ميان قضيب ضرر رساند و به سبب آن                         

هميـه اسـت مثـل كراهـت مجـامع يـا            دمور  ق آن ا  لن جماع و عا   هباه عارض گردد و بدان كه از اسباب مو         نقصان در 

احتشام او يا سبقت تخيل ضعف جماع و عجز از آن و خصوصاً چون وقتى هنگام مباشرت اين اتفاق افتاده باشد بس                      

م اعتقـاد كنـد كـه در ايـن          زمثل گردد و به ج    متهر وقت كه معاودت به مجامعت واقع شود و در وهم عجز از جماع               

 جماع قادر نخواهد شد و گاهى سبب نقـصان بـاه تـرك جمـاع و نـسيان نفـس آن را و                        وقت نيز مثل زمانه سابق بر     

انقباض اعضا از آن و قلت اهتمام طبيعت به توليد منى بود و چنانچه طبيعت در زنان به توليد شير بعـد قطـع شـير                          

مى هر دو مضادريح اند اظ ريح است كه از منى يا غير منى پيدا شود و سردى و گرعاهتمام نكند و بدانند كه سبب ان

بحر آن كه سردى تولد او منع كند و گرمى ماده او تحليل نمايد و چيزى مثل رطوبت معتدل و حرارت كه به قدر او                         

باشد توليد آن نكند و آنچه در اين اعانت كند سوارى اسب بود به قصد و براى كسى كه معتاد آن باشد و بنابر كسى                         

 رطب بود يا مع ذلك بارد باشد و اما كسى كه يا بس مزاج و گـرده او حـار بـود و            كه گرده او و آنچه متصل آن است       

  ورث عقم آن گردد ماستعمال او نيز با اعتدال نكند آن را مضر است و 

طريق تشخيص اسباب مذكوره بايد كه اوال حال ضعف دماغ و قلب و جگر و معده و امراض گرده بدانچه در بحث                      

نند و ايضاً اگر حواس مكدر و فكر مشوش باشد و حركات دشوار و بطى و قلت خواهش                  هر يك مذكور شد دريافت ك     

بـه  جماع و قلت احساس حركت منى و عدم لذت جماع و وجود تخيالت نزد انزال و بعد آن و تقدم و رسيدن تعـب                         

صـاحب او در    باغ به سبب بيدارى مفرط يا وقوع ضربه بر دماغ بود سبب ضعف باه ضعف دماغ باشد پـس اگـر                      دماغ  

د به سبب ضـعف دمـاغ بـرودت يـا           باي آب و اشياى مرطبه ضرر       بشربه  سردى و هواى سرد در جماع قادر نباشد و          

تر باشد و از چيزهاى گرم ضرر يابد سبب ضعف دماغ حـرارت يـا يبوسـت                   رطوبت باشد و اگر در سرما بر جماع قوى        
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 وو بعد جماع حدوث حالتى قريب بخـشى و خفتـان            باشد و اگر نقصان حرارت در جميع بدن و ضعف و لينت نبض              

عشه و قلت خواهش جماع و قلت نشاط از جماع يافته شود و گاهى انزال بالانتشار گردد و خوف بادنى سبب طارى                      ر

الت سـروح و حـرارت غريـزى و مـضعف قـوت             لشود و تقدم تعب كثير يا مرض طويل يا جوع مفرط و جز آن از مح               

 ضعف قلب باشد و اگر عالمات ضعف و آفات جگر و معده مدرك گردد قلت اشتهاى طعـام                   اتفاق افتاده باشد سببش   

و كمى تولد خون و ضعف هضم بود سببش ضعف آنها باشد و ايضاً فرق در آفت جگر و معده چنان بايد كرد كه اگـر                          

 مانند آن باشد و آنچـه       شت و كبا آن غثيان و كرب و فواق و آروغ و اشتهاى اشياى رويه مثل مالح و حريف و گل و ان                    

ا يابد و براى ثقل آرد و اشتياق انحدار آن از معده بود آفت در معده باشـد و اگـر                  ذبخورد و بنوشند فى الحال از آن اي       

ثقل و وجع در جگر بعد خوردن غذا و الم ميان پهلـوى              بادى تهيج چهره و انتفاخ پلك و زردى رنگ يا سفيدى او و            

دن بود علت در جگر باشد و اگر آثار ضعف و ديگر آفت گرده كه در امراض آن مـذكور                    راست و فساد خون در همه ب      

شد مفهوم گردد و سببش ضعف گرده و آفت آن باشد و اگر عالمات ضعف در اعضاى مذكوره يافته نشود حال قلـت                       

ن الغز و ضعيف    آن كند سببش قلت منى باشد پس اگر بدا        قلت  پرسند اگر اقرار    بخروج منى و كثرت آن وقت انزال        

و رنگ زرد و تقدم استفراغ كثير بود سبب قلت منى ضعف بدن و قلت غذا باشد و اگر ايـن آثـار يافـت نـشود حـال                             

غلظت در وقت منى بپرسند پس اگر منى غليظ و عسر الخروج بود و اكثر با سخافت بدن و قلت لحم و دم باشد و از                          

ع يابد سبب قلت منى خشكى و الغـرى آالت منـى باشـد و اگـر            مرطبات و اغذيه و حمام مرطب در آمدن در آب نف          

منى بسيار غليظ و منجمد و سرد بود و به دشوارى برآيد از جميع سخنات مثل گرسنگى و حركات معتدله و ادويـه                       

مسنخنه و هواى گرم نفع يابد سبب قلت منى سردى آالت منى باشد و اگر با وجود غلظت منى يا رقت آن منى زرد                        

 يا سرعت انزال بوده و از تبريد انتفاع يابد و در خصيتين عظم و در رگهاى قضيب برآمدگى پيـدا بـود سـبب                         باشد و 

ه و سفيد و غلـيظ بـود و آب و ماننـد آن ضـرر يابـد و بـه            ورقلت منى حرارت آالت منى باشد و اگر منى رقيق و قار           

مرطوب و فربه عارض شـود و  به مردم  اكثر مخففات انتفاع حاصل شود سبب قلت منى رطوبات آالت منى باشد، اين  

تركيب كيفيات باشد و اگـر اقـرا قلـت خـروج             اگر عالمات و كيفيت از كيفيات مذكوره يافته شود و سبب قلت مني            
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وظ تـام  عـ شود و بعد حركات سخت در جماع ن    منى نكند بلكه گويد منى بسيار غليظ و منجمد وقت جماع خارج مى            

شود و عادى تناول بعض مخـدرات مثـل افيـون و              گردد و انزال به دشوارى مى        حاصل مى  گردد و انزال تام     حاصل مى 

كوكنار بود سببش قلت حدت منى و فقدان لذع آن و سكون منى باشد و اگر با وجود سالمت اعضا و قوت بدن                       بنگ  

 مـدتى مديـد     و شهوت و كثرت منى صرف ضعف در انتشار قضيب يافته شود و حال مدت ترك جماع بپرسند اگر از                   

تر شود و خيال جماع     تالم كم حترك جماع كرده باشد چنانچه بعضى زاهدان و مردم غريب بى عيال را اتفاق افتد و ا                

اغذيه نافخه و هنگام تخمه بپرسند اگـر اقـرار          ه  حال انتفاع آن ب    واال  سببش ترك جماع باشد    گردهتر دارد   بر دل كم  

كل باطل نشود و بلكه اندك و ضعيف گردد و سببش قلت تولد نفخ و ريـح در                  آن كند و منى بسيار برآيد و انتشار بال        

پـذير    اسفل بدن باشد پس اگر بعد از اكل و شرب خاصة كه ناكول ذى رطوبت بود و كثير الحرارت نباشد نغوظ قوت                     

 مـسخنه و    و عدم تولد نفخ از قوت حرارت و نقصان رطوبت باشد و اگر هنگام گرسنگى و خلو معده و نزد و حركـات                      

استعمال اغذيه و ادويه مسخنه نغوظ و قوت يا به عدم تولد آن از عدم حرارت باشد و اگر اين هم يافته نشود و منى                         

بسيار رقيق و سهل الخروج به غير نغوظ و سرعت انزال باشد و آلت ضعيف الحس و الحركت بـود و روزبـروز الغـر و                          

تر گـردد و ايـستادن در آب سـرد و تـا زمـانى               ده نگردد و يا كم    و در آب سرد كشي    به رسيدن   ضعيف و باريك گردد     

لق پيش از مـرض اتفـاق افتـاده باشـد مـسببش اسـترخاى               جطويل يا نشستن بر برف و يخ و مانند آن يا استعمال             

اعصاب قضيب باشد و اگر هيچ يك از عالمات مذكوره يافته نشود بلكه اقسام امور وهميه كه در ذيل ذكر اسباب اين                      

گويند كه قلت لذت به سـبب ضـعف دمـاغ بـود و رعـشه و                  همان باشد و  كند سببش   ض مذكور شد مريض بيان      مر

خفقان و قلت نعوظ به سبب ضعف قلب و استحكام نعوظ بعد و خول به سبب برودت ادعيه منى و ارضا بعد دخـول                        

اشند آفت در قضيب بود پس      به سبب ضعف جگر و نزول منى بالشهوت به سبب گرده باشد و اگر اين اعضا صحيح ب                 

اگر هنگام خواب و مدافعت بول نغوظ نشود و به آب سرد آلت كوچك نگردد و مفلوج بود و العالج له به قـول شـيخ                          

  الرئيس مردم فربه در باه عاجزتر از مردم الغر باشند
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  عالج كلى ضعف باه 

   

يد كه غذا بسيار دهند و مع ذلك غذا متين و قوى القوت             تر از دوا بود و با       بدان كه در تقويت باه فائده و غذا زياده        

و سريع الهضم جيد الغذا و لذيذ و خوشبو مؤلد نفخ و رياح غير مولم در عروق ذى رطوبات فضليه مع حرارت لطيفه                       

اشد دويه ياهبه شرط است كه غذا نيز مناسب با استعمال راند د و ايضاً لزج عسر االنفعال باشد از اين جاست كه گفته     

و بدانند كه استكمال اين فعل موقوف بر صحت اعضاى رئيسه است لهذا گويند كـه در نعـوظ صـحت بـدن و قـوت                          

باشند پس نفع ادويه ظـاهر        اعضاى رئيسه و اعضاى منى و توفر منى البد است و اكثر اطبا از اعضاى رئيسه غافل مى                 

ها وتقهاى خوشبو حافظ      ين بدن و كف پا با روغن      شود و اشياى خوشبو را در تقويت باه دخل عظيم است و تدب              نمى

و منعش حرارت و باه است و از كثرت استفراغات و تبريد كثير احتراز كنند و كذلك بعد از جماع آب سرد و شـربت                         

سرد نشايد نوشيد و غسل به آن سرد نبايد كرد و خود را از هواى سرد و سرما نيز بعد جماع محفوظ بايـد داشـت و                           

باشد چه بسا باشد كه با وجود اتحاد مزاج يك دوا در شخصى               نند كه در هر مزاجى هر دواى مبهمى موثر مى         ايضاً بدا 

موافق آيد و در ديگر نه بلكه همان دوا در حق همان شخص با وجود عدم تغير مزاج آن شخص وقتى نافع آيـد و در                          

هـاى    ز اين جاست كه در مطلب واحـد نـسخه         وقتى نه و عقل در ادراك كند اين خصوصيات اعتراف به عجز دارد و ا              

شود و طالب را بايد كه اگر احيانĤ از دوايى كه حكيم دانا تجويز كرده باشد منتفـع شـود بـه دواى                          مى  متعدده مرقوم 

  شود  ديگر ملتمس گردد و بذطن نشود و خصوص در امر باه كه دويه اين كار بعد از مراعات شرائط بسيار مؤثر مى

يل تعريق و حمام معرق كند و       لفرمايد كسى كه اراده كثرت جماع نمايد بران واجب است كه تق             شيخ الرئيس مى  

هاى گرم سازد كه آن تقويت گرده و ادعيه منى كند و بايد كه                كن فصد را ترك نمايد و مالش قدين به روغن         ممهما ا 

و از جمـاع متـواتر و بـسيار احتـراز           از جماع بعد استفراغات و تعب و شكافتن جروح و حركات نفسانى اجتناب ورزد               

و اجادت هضم و تقويت معـده نمايـد واجـب اسـت كـه      انمايد و از تخمه پرهيز كند و اگر عارض شود و تخفيف غذا    
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تقليل شرب آب كند و از جميع محلالت رياح و مخففات منى به حرارت مثل سداب و مرزنجوش و سپند و پودينه و                      

فف مع برودت مثل عدس و خرنوب و جاودرس و ترشيها و قابضات             ج و هر چيز م    كشتن تخم فنج  يمربا جوز و زيره   

تخفيف آنها و از همه مبردات شديد التبريد به مثل مخدرات و مثل كافورد اسپغول و نيلوفر و گل سـرخ                     به  به سبب   

 و  نمايند و     هيج آن براى ريح تالفى    نيرست ليكن وسولت آن و      حذاجتناب نمايد و اگر چه در تخم خشخاش اندكى ت         

باه زياده كند و بايد كه از جماع زن حائضه و پيرانه سال و مريضه و غير بالغه وزنى كه از مـدت تـرك جمـاع كـرده                             

باشد و از جماع ابكار احتراز كند كه اين همه بالخاصيت مضعف قوت اعضاى جماع اند و بايـد كـه اخبـار مجـامعين                         

او مطالعه نمايد با وجود ترك جماع اصالً تـا آن كـه تقويـت حاصـل                 كال  شبشنود و كتب مصنفه در احوال جماع و ا        

شود و اين تدابير از ايشان كسانى را كه از جماع به سبب ترك او و ضبط نفس عاجز باشند تقويت دهـد امـا تـدبير                           

مخصوص به اسم باهى اكثر آن متوجه به سوى تسخين و ترطيب و تنقيح و تسخين پشت گرده است بـه چيزهـايى        

 پنبه دانه گرم كرده اما متنـاوالت مخـصوصه كـه آن       و روغن  نااين فعل كنند از كمادات و مروخات مثل روغن ب         كه  

باهى هست آن ادويه نافعه برودت عصب مسحاً و شرباً و ادويه كه در آن نفخ در هضم ثانى و ثالث و تسخين باشـد و            

تـر    كه بالخاصية عمل كنند و اغذيه كه از آن خون گرم           كه بدان نفخ كند و ادويه        بودنفخ آنها به سبب رطوبت غريبه       

بسيار پيدا شود و مع ذلك اندر آن نفخ و لزوجت و متانت باشد مثل نخود و لوبيا است و ديگر اغذيه كه مذكور گردد 

و بهتر طريق استعمال آنها اين است كه عقب حمام رطب و تمريخ به روغن زنبق و سوسن و نرگس و مانند آن باشد        

ه خورنـد   هياب و مانند آن پاشيده باشند قبل طعام بنوشند پس هرگاه اغذيه             ربيضه نيم برشت كه بران نمك مقنقو      و  

ه طـ عقب آن شراب ريحانى اندك بياشامند بعد بر بستر بخوابند و پايها با آب گرم بشويند و مروخات و مسوحات منغ            

وت متوقع بوده صاحب قاده و انتعاش ب است و از آن افراط استعمال كنند و بدان كه در اين باب اكثر اعتماد بر اغذيه

اهيه استكثار نمايد رعايت بدن او واجب است پس اگر حمى و التهاب و امتال دريابنـد                 ببه رغبت در باه چون از ادويه        

تخفيـف  فصد آن كنند و تعديل مزاج نمايند بعده با عاده آن ادويه پردازند و مبالغه در تسخين نشايد كه مـودى بـه                        

   استعمال كنند بااليش قدح شراب ريحانى بنوشند باهيهگردد و چون ادويه و اغذيه 
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 گز رو تخم پودينه بـستانى و آن          و رجيرجم و كرنب و انجره و ترمس و         حادويه مفرده باهيه اما بزور مثل تخم شل       

مانـا و فالفـل و دار       وون و قر  نفع است و تخم هليون و تخم ترب و تخم رطبه و تخم خربزه و تخم كرفس و فطراسالي                  

ب قلقل وحب الزلم و حلبـه و خـصوصاً           ح فلفل و هيل بوا و كنجد و بزركتان و حب الرشاد و حب البان و روغن او و                 

مطبوخ به ماء العسل پس خشك كرده است و اما حبوب مثل نخود و بـاقال و لوبيـا و ماننـد آن اسـت وامـا قـشور و                              

جتـه  سباسه و خسك و طاليسفرست و اما لبوب مثل چلغوزه و لسان العصافير و               شايش مثل قرفه و دارچينى و به        ح

سته و فندق است و اما صموغ كتيرا است و انگزد كه حاره و مـنفخ بـسيار بـود پـس هرگـاه                        پالخضرا و حب قلقل و      

  ايد و مد و يك مثقال از آن به شراب بخورد نفع عظيم نومبر

ن و زرنبا و قسط شيرين و خصيته الثعلب كه آن در انعاظ قـوى اسـت                  اما اصول و خشب مثل بيخ لوف و بهمني        

 و زنجبيل و خصوصاً هر دو مربى و خولنجان و           شقاقلوهليون و بيخ خرشف و پياز و خصوصاً بريان و عنصل بريان و              

ارت اسارون و بوزيدان و مغاث و سورنجان و لعبت بربرى خاصة كه آن مهـيج حـر                 عاقرقرحا و بيخ خار خسك و مود      

نقور و خصوصاً بيخ دم و      قاما حيوانات سوسمار و ورل و س       ست و سعد نيز شرباً و مسحاً و       ادر جميع بدن مثل شراب      

ناف و گرده و نمك است بگيرند و رل در ايام ربيع و ذبح كرده شكم اوصاف كنند و نمك پر كرده در سايه بياويزنـد                          

ند و اندكى نمك آن از لحم سقنقور كفايـت كنـد و مـاهى               تا آن كه خشك شود پس نمك بگيرند و جسم او دور كن            

 و ماهى حار و شير شتر تا بيست روز هر روز به قدر هضم بنوشند و گرانى نيـارد و مـاهى                       سججرى و مار ماهى و كو     

كوچك هار با خشك كرده هفت درم و بيضه ماهى و بيضه ماكيان و خـصوصاً بيـضه كبـك و بيـضه كبـوتر و بيـضه             

ها خصوصاً از كبوتر بچه و عصافير و بط و چوزه مرغ و حلوان مع نمك و آن چـه قـائم مقـام    ندماگنجشك و جميع   

بيضه نيم برشت پاشيده بخورند      جوان و خشك كرده بسايند و اندكى بر        نر گاو    خواص است اين است كه بگيرند كير      

دوازده ساعت پيش از وقت حاجـت       ر خشك كرده    تو ايضاً چيزى عجيب از حيوانات اين است كه بگيرند پنير مايه ش            

به قدر نخود در ثلث رطل آب حل كرده بنوشند و اگر نعوذ اذيت دهد ذكر را با آب سرد بشويند و ايضاً از عسل مـاء                           

هـا  العسل به غير افاديه ساخته بر شرب آن مداومت نمايند و اگر در آن اندك زعفران داخل كنند روا باشد و امـا آب                       
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  ار و تحليل آن كند و مضر بود و ج آهن تاب و شراب نوست و كهنه تلطيف سنپس آب چشمه آهن و آب

پس انگور شيرين براى باه نيكوست و خاصة نو بهر آن كه امتالى خون رطوبـت و ريـح مـع حـرارت و          ها  ميوهاما  

  متانت غذا كند و 

كه به قـوام معـوق آيـد و         اما بضوالت و آنچه مشابه اوست خار خسك است و خصوصاً آب او به عسل پخته تا آن                   

كر سطل بيند صلب بنوشند بعد از آن به چيزى كه واجب بود             ي و خصوصاً چون هر صبح از عصاره آن با           جرجيرايضاً  

  غذا سازند كه اين حاضرالنفع است و 

 يطوس و ايضاً سه مثقال جوارش بزور باوقيه آب جرجيرتـر و از آن جملـه               مثرودادويه مركبه مشروبه بهترين آنها      

قور معروف است و ايضاً تخم جرجيرى برى تر سه درم به روغن گاو و دواء الحسك و دواء التودربين و دواء سقندواى 

ور و تخم جرجير سوده بزرده تخم مرغ آميخته بخورند و ايضاً خصيئه خروس خـشك بـه                  قالمهدى و ايضاً نمك سقن    

غز چلغوزه و تخم كرفس جبلى و زهره گـوزن نزوعلـك            ور سود و هر روز دو درم و ايضاً بگيرند م          قمثل آن نمك سقن   

االنباط مساوى و به عسل آميخته يك مثقال بخورند و ايضاً بگيرند شقاقل و تخم جرجير و تودريين و زنجبيل و دار                      

فلفل هر واحد دو درم لسان الغصافير دوماغ گنجشك و كندر هر واحد يك درم به روغن نارجيل لت كرده به عسل و             

عجون ساخته استعمال نمايند و كسى را كه سردى مفرط باشد به خوردن معجـون حـرف بعاقرقرحـا بـسيار                     فانيذ م 

دو اوقيه آب طبيخ مرزنجوش حل كرده در سه روز بنوشند و ايـضاً زنجبيـل                 منتفع گردد و ايضاً جاوشير سه درم در       

 و زنجبيـل    شـقاقل ضاً تخم هليون و     سه جزو دار فلفل يك جزء و به عسل سرشته يك مثقال به آب گرم بدهند و اي                 

ودرى سرخ و سفيد و بهمن سفيد و سرخ هر يك سه درم تخم اسپست و تخم ترب و تخم جرجير قهر يك پنج درم 

ور هر يك سه درم لسان العصافير و دو درم حب الرشاد پـنج              قو تخم انجره هر واحد دو درم عنصل بريان و سره سقن           

كه بسيار قوى   ما چهار درم بطال سه روز و طعام باهيه بخورند و ايضاً اين دواى               درم با شكر چهل درم بسرشند شربت      

فلفـل  و بوزيـدان و     زروقاقله و تخم جرجير و لسان العصافير و كرم دانه هر واحد يك جز               گاست بگيرند انگز دو تخم      

شديد القـوت اسـت     هر واحد سه جز و مشك سدس جز و به روغن مغز چلغوزه لت كرده به عسل سرشند و اين دوا                      
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د بنوشـند  نـ وش داده به قدر تحمل درم تا دو درم بانبي         جيك  و  بگيرند عسل بالدرد عسل مگس و روغن گاو مساوى          

د تـا   ننكه اين عجيب است و از ادويه جيده كه شديد الحرارة مفرط نيست اين است كه بگيرند حلبه و خرما بجوشـا                     

خشك كنند و سوده به عسل بسرشند شربتى مثـل جـوزه و بـااليش            يابد بعده بگيرند خرما و خسته دور كرده          بحنف

و يك رطل خرماى كوفته در دو رطل شيرينش بخيسانند بعده منقوع را              نبيند  بنوشند و ايضاً نيم رطل جته الخضرا        

 مغـز   بخورند و بران شير بنوشند در دو روز و از ادويه جيده اين معجون لبوب است بگيرند مغز بادام و فندق مقشر و                      

الخضرا مساوى االجز انار مشك و      جته  پسته و نارجيل مقشر و مغز چلغوزه و مغز حب القلقل و مغز حب الزلم و مغز                  

دار فلفل و زنجبيل هر واحد عشر يك جز و يا اندك زياده همه را سائيده و بفانيذ سنجرى بـسرشند و شـربت مثـل                          

   حقنجات و اغذيه در عالج اقسام ضعف باه مذكور گردد و هاى مسوحات و قطورات و حموالت و بيضه هر روز و نسخه

سويدى گويد كه خوردن خرشف مقوى باه است و عقيد انگور و تخم انجر و درازدياد باه قوى است و در شيرينش 

صد درم شكر بيست درم مشك يك حبه كباش قرنفل يك درم آميخته خوردن اعانت قوى بر جماع كند و خـوردن                      

ك قوى شهوت كند و خوردن گز را اعانت بر انعاظ و تقويت شهوت باه كند و فعل او در اين باب از                       نفع بستانى تحري  

غير او بسيار قوى است و مرباى او شهوت باه برانگيزد سيما چون به شكر و عسل و زنجبيل بسازند و نوشـيدن آبـى                         

زايد و خوردن بيخ گزر صـحرايى تحريـك         كه در آن نخود سفيد دو شبانه روزتر كرده باشند انعاظ آرد و قوت ذكر اف               

 بيـضه و تخـم انجـره و پيـاز و مغـز              گينه كه از زردي   تر است و خوردن خا      شهوت باه كند و بستانى در اين باب قوى        

چلغوزه بزرگ و زنجبيل و روغن گاو ساخته باشند به غايت مقوى است و كذا ماهى تازه بزيت خوش بو با روغن بطم                       

بـاه زيـاده كنـد و لحـم          ردن و جوزا به از آرد جواراد مغز بادام مقشر و شكر ساخته خوردن در              بريان كرده با پياز خو    

ـ           هر خوردن اعانت قوى بر با     يگوسفند با پياز و عسل و زنجبيل و زعفران و لسان العصاف            ه  كنـد و خـوردن هـر يـسه ب

 يا روغن كنجد يـا روغـن        مروغن بط مطيب به روغن بادام يا       مسلوقي رطبه   دارچينى باه را زياد كند و خوردن بقله       

بـاه   يدا نيم درم خوردن و بعد آن قدح شراب يك ساله ابيض نوشيدن در             صزياد آن كند و نمك       ار هكنجد هيجان با  

 الثعلـب صـغير     خـصيته دارد و خوردن فندق باه را زياده كند و كذا گوشت ميش مقوم خوردن و جفت آفريد كه                    رثا
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ى دمـ  كه آن را آسمان گويند به كرات خوردن و كذا خـوردن كـرفس بـستانى در                   است خوردن تقويت باه كند و وج      

عتر بر جماع اعانت قوى كند و       صشهوت باه برانگيزد و خوردن جوز بوا محرك شهوت باه است و كذا لحم شتر و كذا                  

يد و نوشته كه هر طال كردن آن را قوى و صلب بكند و در انعاظ بيفزا       بر ذكر   پوست ترنج زرد رقيق مثل غبار سائيده        

  واحد از اين ادويه مذكوره مجرب من است 

ايضاً از اطباى ديگر نقل كرده كه شرب شير گاو با يك درم خولنجان و كذا شـربت ابريـشم و كـذا آرد نخـود در                           

شير ميش پخته و كذا در شير ميش مطبوخ آميخته و كذا شربت راسن به عـسل سـاخته و بـدارچينى و زنجبيـل و         

فل خوشبو كرده و اكل حب البطم سوده به شكر آميخته و كذا مداومت جوز تنها و جوز سبز بـه شـكر و   مشك و قرن 

كذا حرف به عسل و مغز بادام و كذا ماكيان فربه به باده عدد و پياز مقشر و يك كف كنجد مقشر مهرا پختـه و كـذا                            

و شورباى خروس و كذا هليـون و بيـضه          كنجد مقشر و بزركتان بريان و خشخاش و شكر با عسل و كذا دماغ و لحم                 

ـ          گنجشكماكيان و روغن گاو و كذا بيضه بط چينى و كذا دماغ               سـه درم    ا مع زنجبيل و كذا مـشكطراشيع مثقـال ب

تخم خربزه و دوازده درم مسكه گوسفند و كذا اقفر اليهود و كذا خاگينه بيضه گنجشك و روغـن گـاو و پيـاز و كـذا                           

ش پخته و كذا بيضه آن با تخم جرجير بر آتش پخته و كذا عـين الـديك كـه سـاليون      بيضه آن با تخم جرجير بر آت      

است و كذا سه بيضه كه همان روز ماكيان نهاده باشد سفيدى آن دور كرده و عوض آن روغن گاو داخل كرده در هر                        

ورنـد و كـذا     رم تخم جرجير سوده انداخته نيم برشت سازند و هنگـام خـواب هـر سـه بخ                 دبيضه اندكى نمك و نيم      

فته از آن نان بپزند بعـده صـره بـرآورده           گرتودرى در صره بسته در آب يك شبانه روزتر كرده صره بگيرند و در آرد                

 شكر و روغن بپزند و كذا لحم خرگـوش جـوان بـا پيـاز و نخـود                    آرد تودرى  از آن بگيرند و باريك سائيده با آرد جو          

م پختـه و كـذا      حيرين پخته و كذا گوشت بزغاله يك ساله با نخود و شـل            پخته و كذا پياز و زنجبيل به روغن بادام ش         

م و بيضه ماكيان به روغن گاو پخته و كذا كباش قرنفل نـيم درم بـا شـير گوسـفند تـازه و شـكر و كـذا                             حپياز و شل  

ن دو درم    عسل و كـذا بوزيـدا       بخمر يا   مثقال يا دو درم    ربزركتان بريان به عسل و فلفل و كذا خصيته الثعلب كبير د           

حرف نيم درم به عسل و كذا انجير رطب يا خشك به مغز جوز و كذا تخم كرفس كوفته و مثل او شكر بر روغن گاو                          
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لت كرده و كذا خشخاش سفيد كوفته به عسل و شير گوسفند و كذا خشخاش اوقيه عسل دو اوقيه و زنجبيـل نـيم                        

 كذا ناطف عسلى از مغز بادام و جوز پـسته و فنـدق سـاخته و                 درم تا چهل روز متواتر و كذا پنير تازه و كذا ازالبيه و            

كذا رطب و كذا شبوط و كذا شنبليله كه آن گل سورنجان است با زنجبيل و كـذا بـاقالى سـبز بـه زنجبيـل و كـذا                             

چغندر مسلوق به خردل و كذا قلب بدهد خشك كرده كوفته و طال از آزريون كوفته بر پشت و كذا روغـن بطـم بـر                          

واشق و جاو شـير بـر   به حلتيت ا برگ جوز و برگ بادام و مغز اين هر دو سوده بر كف پا و كذا دماغ گوزن                   ذكر و كذ  

كذا بر كف پا كه عجيب و غريب است و كذا آرد عدس به خون گنجشك در ايام هيجـان                    دماغ خفاش و    پشت و كذا    

در آنها  و انثيين   و كذا پيه روباه بر ذكر       آنها سرشته بنادق ساخته بر كف پا و كذا روغن خيرى زرد و مشك سبز كرد                 

وغن بر كف پـا مالنـد و قـدم بـر زمـين              رضماد كنند و كذا پياز عنصل نيم اوقيه درد و اوقيه روغن كنجد پخته اين                

عمل آرند و كذا روغن عود بر ذكر و كذا مربزيت خوشبو گداخته بر ذكر و كذا بزر البنج  هند و تا هفت روز متواتر بهنن

ـ     وسوده بر كف پا ضماد كرده جماع نمودن و كذا روغن پنبه دانه و كذا اسار               باريك   يش مـ شـير   ه  ن باريك سـائيده ب

ند قوقا و كذا پيه تمساح و كذا سنگ پـشت           حسرشته در باطن فخذين ضماد و كذا روغن مورچه بر ذكره كذا روغن              

  سوخته خاكستر آن به روغن زنبق آميخته بر كف پا و 

بارى و كذا دندان تمساح و امساك قطعـه         حسنگدانه خروس يافته شود بر انسان و كذا قلب          تعليق سنگى كه در     

طه پر كرده ذكر و خصيتين يك روز كامـل در آن داشـتن و كـذا                 يخولنجان در دهن و عود مثل غبار سائيده در خر         

  ن هر واحد مقوى باه استيك شبانه روز در آن داشتو انثيين باقال و عاقرقرحا باريك سائيده در خريطه كرده ذكر 

   

   

  عالج ضعف باه از قلت منى 

   

روغـن و  و هـاى فربـه    و قلت حدت آن اگر قلت منى به سبب ضعف بدن و كمى غذا بود غذاى جيد مانند گوشت      
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ا شكر و حلواى نشاسته و بادام و پسته و مانند آن و زردى بيضه نيم برشـت خورنـد و مـدتى تـرك جمـاع                           بنارجيل  

ـ                نمايند و خود   تـدبير نـاقهين و افـراط غـذا بـه           ه   را در عيش و عشرت و لهو لهب مشغول دارند و ايضاً تقويت بدن ب

  حسب قوت هضم و كثرت خواب براى ترطيب بدن و تقويت هضم نمايند و معجون لبوب نفع دارد 

 و دواء البصل و اگر سبب برودت آالت منى باشد معاجين گرم مقوى باه و لبوب كبير تناول كنند و زنجبيل مربى          

يـت بـاپنج درم زرده بيـضه نـيم برشـت            تيت و نوشدار و سود دارد و نـيم درم حل          تبخورند و ترياق كبر و معجون حل      

بوره ارمنى بر قضيب ماليدن مفيد و پيـه شـير           با  زهره گاو و يا     ي  بزهرهآميخته خوردن به غايت مبهى است و عسل         

اطليه كه با اين كار مخصوص است و بهترين غذا اقليه به دارچينـى              در تقويت قضيب فائده كلى دارد و كذالك ديگر          

  و خولنجان و كبابه و نخوداب با ادويه گرم و گنجشك و كبوتر بچه و مرغ و امثال آن است 

سكنات حـرارت مثـل     مـ و اگر به سبب حرارت آالت منى باشد از مبردات عالج كنند و دواء الحسك بخوراننـد و                   

ر و دوغ دهند و از اغذيه مواد ادويه گرم پرهيز كنند و خصيـصه را بـه روغـن بنفـشه بـادام                         تخم خرفه و شي    يشيره

   و مانند آن غذا فرمايند خقليه خيار و گوشت بزغاله و اسفاناه چرب سازند و ب

و اگر به سبب يبوست آالت منى باشد عالجش از مرطبات كنند و دواء الترنجبين دو توله خـورده باشـند و اگـر                        

هاى لينه و شورباى چرب تناول كننـد و شـير             ربى در آن داخل كنند قوى گردد و اغذيه مرطبه مثل حريره           محسك  

  تدهين و هرچه فرحت و رطوبت افزايد نافع بود و بنوشند و استحمام و سرور 

 و دارچينـى عـالج كننـد و اطريفـل صـغير و              يو اگر به سبب رطوبت آالت منى باشد از اشياى يابسه مثل زيره            

و اغذيـه ناشـفه مثـل       . تـاثير عظـيم اسـت      ايـن بـاب      معجون بزور و مانند آن نافع بود و معجون خبث الحديد را در            

ر دهند و بهترين گوشتها گوشت مرغ و عصافير و          عت ص يبرزه و كباب به مصالح گرم مثل دارچينى و زيره         مهاى    هيقل

كرده باشند بـر قـضيب  بمالنـد و كـذالك ديگـر              دراج و مانند آن است و روغن قسط كه در آن فرفيون و سعد حل                

ات و اگر به سبب برودت و رطوبت يا برودت و يبوست يا حرارت و يبوسـت باشـد عـالج مركـب از                        قفجات و م  نمسخ

عالج كيفيات مفرده مذكور نمايند و اگر ضعف باه به سبب قلت حدت منـى و سـكون آن و فقـدان لـذع منـى بـود                            



1154 

 

ونى و معجـون    غـ  حدت و لذع مثـل معجـون زر         محدث باشد معاجين مسخن منى و       مى فيونيان را اان و   يگبچنانچه ن 

معمول از طبيخ خار خسك و زنجبيـل كـه در آن شـير تـازه درروغـن جـو آميزنـد و                       مسخنه   خورانند و حقنه     روزب

اگـر ممكـن    و پيه شير به روغن نارجيل آميخته به عمل آرند و            دحموالت حاره مثل مغز پنبه دانه و عاقرقرحا و بارز           

 نـافع و يـا فلونيـا بخورنـد و بـراى        مبود ترك مخدرات نمايند و اال بدل آن حب جد وار يا حب سم الفار كه در جـذا                  

  ين و بدل آن شراب بهتر است نايشان غير موم

ذكر ادويه مفرده يونانيه و هنديه كه مؤلد منى و مزيد آن است خوردن تخم گزر و كذا مغز نارجيـل تـازه و كـذا                          

 ويل مربى به عسل يا به شكر و كذا نخود سياه و كذا فندق هـر واحـد در توليـد منـى مجـرب سـويدى اسـت                              زنجب

تر كرده مزح يا به شكر خوردن و كذا مغز            شبانه روز در آب    يك گندنا و كذا سورنجان و كذا مغز چلغوزه كبار           نخورد

نجد مقشر و شكر يا عـسل و كـذا      كا حب قلقل و     حب القرطم و كذا تخم رطبه و كذا پياز خام يا پخته يا بريان و كذ               

ماهى تازه به روغن كنجد بريان السيما اگر با وى پياز خام بخورند و كذا برنج به شير ميش يا بز و شكر پخته و كـذا                           

بوزيـدان  سـفيد و كـذا      بهمن  م و كذا بهم     زلبستانى مطبوخ يا بريان در مرطوبين و كذا حب ال          ريگوشت بط و كذا س    

بيط و تخم آن و كذا گوشت ماكيان جوان و كذا خارخسك و كـذا شـيرگاو تـازه و                    نم شيرين و شكر و كذا ق      مغز بادا 

م و تخم آن و كذا هليون و كذا بيخ راسـن  حكذا لحم دراج و كذا كبوتر بچه و كذا روبيان تازه و كذا شل            كذا امسكه و    

بـستانى و     ميش و دارچينى و شكر و كذا اگوز        و كذا نخود به شير    صغار  السيما در سن شيخوخت و كذا مغز چلغوزه         

 و كذا خرماالسـيما بـه مغـز         يد و كذا السان العصافير و كذا زيره       زمرباى آن به شكر يا به عسل يا رب انگور و كذا مو            

ش و كذا شورباى كلنگ و كذا ترب و كذا بهمن سرخ و كذا تخم خيار و كذا باديـان و                     ابادام و به خشخاش و كذا قلق      

ن و كذا تودرى و كذا گل نسرين به شكر سفيد و انيسون يا به عسل تنها و كذا شير بز تازه و آرد نخود و كـذا                            بقله آ 

به قله جرجير و تخم آن و كذا ترنجبين در جوانان و در پيران مقلل منى هستند و كذا گرسنه و كذا نعنـع بـستانى                          

اند كه هرگاه  هور النفع است اگر حكيم علوى خان گفتهالثعلب در اين باب مش تهتازه هر واحد مؤلد منى است و خصي      

شـود و كنـدر بـا نـيم           گردد مثل ريوند كه چون بجوشانند قوت اسهاليه او باطل مى            شود عمل او باطل مى      خشك مى 
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رنفل با شير تازه به غايت نـافع اسـت و           قبرشت مجرب نوشته و كذا عنبر به ماء العسل اعاده باه مايوسين كند و كذا                

تر كرده صبح آن را مقشر كـرده حـسب تحمـل               به شير گوسفند و گويد كه نخود را شب و قدرى آب            ه تخم انجر  كذا

ه و سه توله بخورند و آب آن قدرى با عسل يا قند آميخته بنوشـند كـه از ادويـه مفـرده هـيچ چيـز بـه ايـن                               مهاض

ك نمايند و سفوف كرده با شكر برابـر  رسد و مجرب است و يا نخود پا و آثار در آب برگ خار خسك پرورده خش                نمى

هل دو ساله كه سفيد و مثل ترب نرم باشـد و            بر ماده گاو يك كف دست بخورند و اگر بيخ درخت سين           يا ش بآميخته  

 چوبين ورق ورق نموده و بـه سـوزن   دهاى باريك آن را دور كرده به كار  از زمين برآرند و آهن به آن نرسانند و ريشه         

ريسمان كشند و در سايه خشك نموده سفوف سازند و هر زور يك توله آن را با يك توله نبـات   چوبين سوراخ كرده ب   

در نيم پياله آب گرم ريخته به قاشق چوبين بر هم زنند تا لعاب برخيزد و بنوشد و تا چهـل روز بـه همـين دسـتور                            

واى سرد و آب بـسيار سـرد پرهيـز          خورده باشند و در اين ايام از ترشى و بادى و جماع و اعراض نفسانى و بدنى و ه                  

تر كـرده مغـز او بـرآورده و در            نمايند در توليد منى و تقويت جميع قواى بدنى مجرب است و اگر تخم سرس در آب                

هر صباح مقـدار نـيم تولـه بخورنـد و چنـد روز مـداومت                آميخته  سايه خشك كنند بعد كوفته بيخته با شكر سفيد          

كذا پوست بيخ اونث كنار سائيده نيم دانه يا كم يا زياده با شير جوشيده به شكر                 نمايند بسيار مبهى و مقوى است و        

تر كرده مقشر كنند و در شهد كف گرفته هشت روز             شيرين ساخته خوردن و اگر اندر جو يك شبانه روز در آب گرم            

قـدرى نخـود خـام در    نگاه دارند و هر روز يك درم بخورند و مجرب است و اگر خرما چهار عدد و جو كوب كرده يـا    

تر كنند و صبح و شام نخود بخورند و آب او بنوشند مجرب نوشته و اگر شـكر كنـدر خـام مقـشر كـرده خـشك                              آب

ساخته بسايند و يا شكر كندر را بريان نمايند و با روغن و شكر حلوا ساخته بخورند مؤلد منى و مغلظ آن اسـت و از                          

مين نفع دارد و نخود بريان با مغز بادام مساوى هر صـبح و شـام                 خشك به دستور حلوا ساخته خوردن ه       رهها سنگ

 خشك ساخته كوفته به قند شيرين كرده دو مثقال هـر روز تـا چهـل                 كرعلخوردن به غايت مقوى است و كذا گل         

روز خوردن و اگر چهار دام اسكند كوفته بيخته در يك آثار شـير گـاو بجوشـانند و ده درم نبـات انداختـه در وقـت                            

د رنگ سرخ گردد و باه افزايد و بدن فربه شود و ايضاً مكهانه هر روز به شير گاو بخورنـد و كـذا تخـم زردك و                            خورن



1156 

 

كذا نخود سبز بريان خوردن مقوى باه است و اگر مغز بنوله دو توله در شير گاو نيم آثار پخته بخورند در ازدياد منى                        

ه شكر سفيد آميخته هفت ماشه با شير گاو خوردن و خـوردن             و باه نافع بود و كذا مغز تخم كهرنى سائيده سوم حص           

  شريفه بيخته نيز مؤلد منى است و كذا كمثل و مغز تخم آن بريان كرده 

ذكر ادويه مركبه يونانيه كه در توليد منى و تقويت باه نافع اگر نقصان باه به سبب استفراغ الكثير و ضـعف بـدن                        

م رقيـق آورده تـودرى سـرخ و         ام در عرق گاو زبان ده درم حل كرده به قو          باشد اين جالب بنوشند نبات سفيد ده در       

دراج و كبـك و هريـسه   و ن پاشيده هر صبح و شام بنوشند و غـذا نخـوداب گوشـت بـره               ر آ سفيد هر يك سه درم ب     

  معمول از گوشت بره كبك و مرغابى و مرغ خانگى و زرده تخم مرغ بخورند 

بح كـرده از پـر و آاليـش شـكم           ذاد منى عجيب است گنجشك نر خانگى        تركيب گنجشك كه در تقويت باه ازدي      

پاك نموده چوب چينى جوز بوا به سباسه مساوى نرفته در شكم آنها پر كنند و در روغن گاو چندان بريـان نماينـد                        

رب انداخته به عسل پر سازند و سر پوش نهاده سرش محكم بـسته در تـه                 چكه ادويه سوخته نگردد و بعد در ديگ         

ديگدان دفن نمايند بعد يك هفته برآورده اگر هوا سرد باشد يك گنجشك صبح و يك شـام بخورنـد هرگـاه تـشنه                        

  شوند به جاى آب شير بنوشند 

تركيب مرغ تاليف علوى خان منقول از حكيم محمد افضل خان شاگرد موصوف اليه كه از اسرار مكتومه اسـت و                     

د بگيرند مرغ كهنه و زرنيج طبقى سه توله زرنيخ را           باي آرد قوت جوانى      دارد و اگر پير صد ساله به عمل        رحكم اكسي 

در و  در آب حل كنند و جاورس در آن اندازند و تا چهل روز سواى چاورس مذكور چيزى ديگـر آن مـرغ را ندهنـد                          

ند در ايـن    نـشي نروزى يك مرتبه آب شيرين دريا شكم سير نوشانند و در كركل كالن آن را بند بدارند تا بر ماكيان                     

اثنا همه پرهاى او ريخته شوند پس آن را ذبح كرده در سه آثار روغن گاو با مصالح معموله بپزند تا خوب پخته شود                        

پس گوشت آن را در سه چهار وقت و يا زياده به حسب برداشت مزاج بانان و يا تنها تناول فرمايند و روغن مذكور را                         

رند و تا چهل روز از جماع اجتناب ورزند بايد كه اين تركيب بارد مـزاج در                 در مدت بيست و يك روز با نان تمام بخو         

  موسم سرما استعمال نمايد 
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تركيب نوشيدن شير تاليف سيد سعدى صاحب شاگرد نواب علوى خان كه در اين بـاب حكـم اكـسير دارد و بـه       

قـو سـاخته صـره بـسته اول روز          چه بافتـه سـه چهـار        را پ تجارب اكثر آمده بگيرند سيماب به وزن فلوس پخته و در          

ـ                  ظرفشيرگاو جوان يك آثار گرفته در        ه  گلى نو انداخته آن صره را در شير آويزند بنهجى كه در ميان شير باشد و ب

ته ظرف نرسد و سر آن را انجمير و يا آرد ماش سياه محكم بسته باالى آن چيزى گـران نهنـد تـا از جـوش سـرش                 

عد نصف شب بگذارند و هنگامى كه يك پاس شب بماند چوب باريك كنار بـاغى                نگشايد و بر آتش پشك بز يا شتر ب        

ر و بنصر باشد دو شاخ را گرفته مانند آتش چراغ بسوزانند و صبح با نبات شـيرين سـاخته                    صكه به حجم انگشت خن    

 يـك سـه     بنوشند و صره را پاك نموده نگاه دارند ليكن اول اين سفوف بخورند دارچينى مصطكى خصيته الثعلب هر                 

فلوس طباشير يك فلوس پخته به نبات برابر همه كوفته بيخته چهل خوراك سازند و غذا قليه نرگسى و قورمه و دو                      

عفر تناول فرمايند و روز دوم نيم آثار شير و پنج و شش عدد خرمـاى                زنان تنورى و پالد و م     ه  پيازه و خاگينه بيضه ب    

يك هفته شير به قدر طاقت و هضم بيفزايند و اگر هاضمه و قـوت كـم                 نو درآن اضافه كرده به دستور بجوشانند و تا          

باشد شير يك آثار و يا يك و نيم آثار دارند و بعد هر هفته سيماب را وزن نمايند هر قدر كه كم شده باشد آن را باز                            

  به وزن يك فلوس  سازند و بايد كه تا مدت چهل روز رسانند 

ه شتر اعرابى بهمن سفيد هر يك نيم توله پس مايه را در گالب حل كرده                حب شقاقل بگيرند شقاقل دو توله ماي      

باقى ادويه كوفته بيخته آميزند و با دو توله شهد خالص آميخته بيست و يك حب سازند و هر صباح يك حب با شير 

ت و نيم توله به     گاو بخورند نافع بود حلوا مخترع علوى خان مقوى باه آرد نخود بريان يك و نيم توله ميده گندم هف                   

روغن گاو بريان كرده عسل پنج توله نبات به قدر حاجت به عرق گاو زبـان شـربت نمـوده اندازنـد و بـه قـوام آورده                            

 هر يك دو مثقال خولنجان زنجبيـل بـه سباسـه جـوز بـوا                بهمنيندارچينى باديان بوزيدان هر يك نيم توله شقاقل         

الثعلب پنج توله مغز پسته مغز جوز مغز بـادام مغـز چلغـوزه     م خصيته دروزعفران هر يك سه درم مايه شتر اعرابى د    

الخضرا مغز آنجكك مغز تخم خربزه مغز نارجيل هر واحد يك توله عنبراشهب دو ماشه آميزند فـوراك يـك               جتهمغز  

  توله وقت شام
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 توله بـه روغـن گـاو        حلواى ثعلب مؤلف ممدوح اليه آرد نخود بريان دو توله ميده گندم دو نيم توله شير گاو سه                 

لـب هفـت    الثعه  تبريان كرده در عرق كبوتر و بيد مشك قند سفيد حل كرده داخل نمايند و قوام ساخته براده خصي                  

  توله دارچينى يك و نيم توله مشك عنبر هر يك يك و نيم ماشه داخل كنند شربتى پنج مثقال با عرق جذر 

ضه مرغ بيست عدد نبات پنجاه مثقال در عرق بهار نارنج حلواى بيضه كه معمول حكيم اكمل خان است زردى بي

و عرق بيدمشك و آب زردك به قدر حاجت آب پياز پنج درم و بپزند كه به قوام آيد پس جوز بوا به سباسه هر يـك                           

  يك مثقال زعفران مشك هر يك دو دانگ سوده داخل كنند شربتى پنج مثقال 

يون پنج اوقيه در يك آثار آب بجوشانند تـا دو اوقيـه بمانـد صـاف                 الم امام است تخم هل    غرب حكيم   جايضاً كه م  

كرده يك صد زردى بيضه مرغ در آن حل نموده شكر سرخ چهار اوقيه آميخته روغن بـادام يـك گـرم كـرده در آن                          

اندازند و به طريق حلواتيار ساخته هفت حصه نمايند و يك حصه هر روز بخورند و حلواى مرغ سيه به نـسخه عـالج                      

 علوى خان و حلواى چوب چينى تاليف حكيم علوى خان و حلواى جـذر مختـرع          دمراض و حلواى ثعلب تاليف وال     اال

  حكيم ارزانى نيز مقوى باه مؤلد منى هست و در قرابادين مسطور است 

 و آب پياز برابر آن ادرك و نيم وزن آن سائيده با هم لت كننـد و نـيم برشـت        دعده  خاكينه مفيد زردى بيضه س    

 هيل هر يك نيم درم سـائيده و داخـل كـرده بـا قـدرى نمـك                   ياخته ثعلب مصرى يك درم دارچينى قرنفل دانه       س

  خورند هر صبح چند روز 

 هيل سه ماشه ثعلب مصرى نبـات هـر واحـد يـك              يايضاً خراطين پاك كرده يك توله دارچينى شش ماشه دانه         

 گرايد   بستگي  تخم مرغ انداخته بر اخگر نهند چون اندك به          زرده درين   ا توله باريك سائيده نگهدارند و يك ماشه از       

يك كم كنند كه به يك بيـضه رسـند و            يك سرد كرده خورند و هر روز يك بيضه افزايند تا به هفت بيضه رسند باز              

  در اين اثنا از ترشى پرهيزيد 

 ماده گاو بجوشـانند تـا       ين كه در حار مزاج معمول است ترنجبين اصيل چهل درم در يك رطل شير              نجبدواء التر 

  منعقد گردد پس ده درم ثعلب مصرى سائيده آميزند و تناول كرده باشند 
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اند ترنجبين شكر طبرزد هر واحد ده درم شـير شـتر يـك                ايضاً كه حكيم علوى خان براى بارد مزاج تجويز كرده         

ماشه كوفته  يك  بوزيدان هر يك    رطل بجوشانند تابه قوام آيد پس زنجبيل  و دارچينى و خولنجان و ثعلب مصرى و                 

  بيخته آميخته بخورند يك خوراك است 

و صوت مست تـودرى گلگـون تـودرى زرد هـر             من و مصفى بشره   دشدواء التودريين از حكيم ممدوح نيز بسهى        

من تبريز بجوشانند پس بهمن سرخ و خولنجان زنجبيـل دارچينـى هـر يـك                 واحد يك مثقال در شير گاو پنج سير       

  خل كرده نبات سفيد يك اوقيه اضافه نموده بنوشند يكدانگ دا

بيض كه در سرما ببارد و مزاج معمول است بگيرند بيضه مرغ كلنگ و در آن برابر عدس سوراخ كرده يك نندواءال

 ارتوله سيماب اندازند و دهن آن از آرد ماش بند نموده در خاكستر گـرم نهنـد چـون پختـه شـود برآرنـد و بيـضه                             

 دبرآورده سفيدى و زردى آن خورند و تا هفت روز به همين طور به عمل آرند بعده سيماب نو گيرن                   شكسته سيماب   

  و از ترشى و بادى پرهيز كنند و تا چهل روز در چله سرماخورند 

ايضاً زرده بيضه چهار عدد نارجيل مقشر يك توله تخم ترب يك توله بزرالبنج يك و نيم ماشـه شـهد خـالص دو                        

شت كـ رب را نصف بريان كنند و نصف خام دارند و هر سه دوا باريك سائيده و زردى بيضه بر آتش ان                    توله اول تخم ت   

 تا قابل حب بستن شود و خوراك        ددر ظرف آهنى يا مسى قلعى دار گذاشته غليظ سازند پس ادويه آميزند بعده شه              

   امساك و مجرب است كند و هم هرى از جماع هم تقويت باه مىگنمايند يكى صبح و يك شام پيش چهار 

 هيل مغاث بغدادى هر واحد يك ماشه كوفته بيخته همراه گلقند            يدوا ثعلب مصرى طباشير مصطكى كتيرا دانه      

  دو توله سرشته بخورند و بااليش شيرگاو و پادسير بنوشند مجرب است 

آن برآورده روغن زردآب ايضاً كه در تقويت باه توليد منى بى نظير است بگيرند يك بيضه مرغ و زردى و سفيدى 

و پياز سرخ نهند شهل خالص هر واحد به قدر همان بيضه گرفته آميخته بر آتش گرم كرده بخورند تا چهـل روز بـه                         

  اين روش عمل نمايند و از جغرات و دوغ و سركه و جميع ترشيها پرهيز كنند و غذا از مقويات باشد

ته بيخته شكر برابر هر دو آميخته صبح و شام هر روز بخورند ايضاً اگر نخود بريان و خارخسك هر دو مساوى كوف
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 عجيب دارد و اگر هر دو دواى مذكور و نارجيل هـر واحـد يـك تولـه و                    عدر افزايش منى و تقويت گرده و قضيب نف        

  تر باشد  خرما و شكر در روغن زرد هر يك دو توله كوفته با شكر در روغن آميخته بخورند نافع

لوى خان مجرب است خارخسك مربى انيسون تخم هليون تخم زردك مغز تخم خيارين مغز               زرغونى به نسخه ع   

 مثقال به سباسه بهمن سفيد و بهمن سرخ دارچينـى شـقاقل خولنجـان تخـم                 سهتخم خربزه تخم اسپست هر يك       

را هر يـك    الخض  جتهالثعلب مغز چلغوزه مغز نارجيل        هبادروج تخم فرنجشك تخم بادرنجبويه هر يك دو مثقال خصيب         

 نيم مثقال ورق طالمايه شتر      تبتيپنج مثقال عود قمارى يك مثقال عنبراشهب ورق نقره هر يك چهار دانگ مشك               

  اعرابى هر يك يك و نيم دانگ نبات سفيد عسل سفيد مصفى هر يك نود مثقال به دستور مقرر معجون سازند

ياه هفت درم تخم خشخاش پـنج درم مغـز          سفوف كه مقوى باه مولد منى است مغز تخم قرطم ده درم كنجد س             

پنبه دانه سليخه اندر جو شيرين هر واحد چهار درم دارچينى يك مثقال نبات مـصرى برابـر كوفتـه بيختـه سـفوف                  

  سازند شربت يكتوله به شير ماده گاو كه در آن خرما دو عدد جوش داده باشند 

 هيل ثعلب مصرى مصطكى زعفـران هـر      ي دانه سفوف خراطين كه مفيد است دارچينى جوز بوا به سباسه قرنفل          

  واحد يك درم خراطين پاك كرده خشك برابر همه كوفته بيخته يك توله بخورند

حـده  ل عل  را معجون كه انطاكى از اعظم مركبات باهيه و مجرب نوشته بگيرند خارخسك و ثوم و نخود و هر يكـى                   

ل شود پس سه چند آنها عسل و به كنجد آنهـا آب پيـاز و                بكوبند و با شير و روغن ستور بجوشانند تا سورت آنها زائ           

  ترنجبين صاف كرده داخل كنند و بقوام آورده به كار برند 

 خولنجان تخم جرجير تخـم زردك       شقاقلمعجون پياز براى ضعف باه كه از برودت آالت منى باشد نافع رنجبيل              

ند ادويه گرفته پخته باشند معجـون سـازند و دو           تخم انجره تخم هليون مساوى به عسل و آب پياز كه هر واحد و چ              

  مثقال بخورند 

جوز و حب بسطم و چلغوزه و حب الزلم و فندق و نارجيل و پسته               و  معجون لبوب كه همان نفع دارد و مغز بادام          

  و تخـم   محو حب قلقل و خشخاش سفيد و تو دريين كنجد و تخم زردك و تخم جرجيـر و تخـم پيـاز و تخـم شـل                          
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 و خولنجـان و تخـم هليـون         شـقاقل دارچينـى و    و  منين و زنجبيل و فلفل و دار فلفل و كبابـه و قرفـه               اسپست و به  

  مساوى بسد چند آن عسل معجون سازند 

نوع ديگر مؤلد منى و مقوى به نسخه مصنف اقتباس مغز بادام و جوز و پنبه دانه چلغوزه فندق و پسته و انجكك                       

 شـقاقل هـر يـك دو تولـه حـب الـسمنه و                و  و تخم خشخاش و تخم گزر      و تخم خربزه و هليون و حب النيل سفيد        

نارجيل و بهمنين و تودريين و كنجد بريان هر يك سه توله خولنجان كبابـه قرنفـل زنجبيـل هـر واحـد يـك تولـه                           

الثعلب قضيب گاو كوهى هر يك چهار توله عسل و قند قوام سـاخته عنبراشـهب مـشك هـر يـك يـك درم                           خصيته

الثعلب دوازده درم مغز پنبـه دانـه          ل معجون ثعلب كه در توليد منى و تقويت باه مجرب است خصيته            شربتى دو مثقا  

ده درم مغز چلغوزه كنجد مقشر تخم هليون دار فلفل هر يك هفت درم مايه شتر اعرابى تخم زردك شقاقل مـصرى                

 كف گرفته معجون سـازند      مغز گنجشك قضيب گاو سوهان كرده هر يك سه درم كوفته بيخته با سه چند آن عسل                

شربتى دو مثقال و در نسخه حكيم جعفر وزن چلغوزه و كنجد مقشر و هليون هر يك ده درم و كشن خرمـا ده درم                         

عوض دار فلفل و تخم زردك و شقاقل و قضيب گاو است و مقدار مايه شتر دو مثقال و مغز سر گنجشك نـر بيـست                          

ست و نوشته كه ترنجبين را به شير گاو تازه جوشانيده به قوام آرنـد               عدد و ترنجبين سه چند و عسل به چند ادويه ا          

  مزجه را موافق استاو به قدر تحمل مزاج تا چهار مثقال بكار برند كه اكثراً 

نوع ديگر كه همان نفع دارد و آزموده است ثعلب مصرى شقاقل قسط شيرين تخم اسپـست تخـم هليـون تخـم                       

همنين هر يك پنج مثقال مايه شتر اعرابى قضيب گاو سوهان كرده مغـز سـر                زردك خولنجان زربناد سنبل الطيب ب     

گنجشك كنجد مقشر هر يك سه درم زنجبيل دار فلفل كبابه چينى بوزيدان تودريين هر يك دو مثقال جوز بوا بـه                      

سباسه زعفران مصطكى هر يك سه مثقال مشك عنبراشهب هر يك يك درم كوفته بيخته بـا مثلـث كـه از عـصاره                        

  نگور يا مويز پخته باشند بسرشند شربت دو مثقال هر صباح با يك پياله ماءاللحم يا شير گاو و يا نخوداب ميل كنند ا

الثعلب بيست مثقال پنير مايه شتر اعرابى ده مثقال قرفه مغز تخـم خيـار قـضيب گـاو                     ايضاً بهمان منافع خصيته   

 مغز پسته تودرى سرخ تودرى مفيـد هـر يـك چهـار              الخضرا هر يك پنج مثقال      جتهبهنمين زنجبيل تخم خشخاش     
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مثقال نعناع نارجيل تخم پياز مغز چلغوزه تخم هليون حسك مربى به سباسه مغز پنبه دانه تخم انجره هر يك سـه                      

 سفيد و قند عددمثقال عنبراشهب زعفران لسان العصافير هر يك دو مثقال مشك يك مثقال دماغ گنجشك نرچهل              

 مبهى كه در تقويت باه پشت مجرب حكيم شريف خان هست بهمنين شقاقل بوزيـدان قرفـه                  سه چند ادويه معجون   

به سباسه كبابه چينى خولنجان لسان العصافير قافله كبار قاقله صغار سـنبل الطيـب فرنجمـشك قرنفـل مـصطكى                     

 سوهان كرده   الثعلب دو درم سره سقنقور قضيب گاو        اذج هندى عنبراشهب مرواريد ناسفته هر يك سه درم خصيته         س

هر يك پنج درم عود خام تخم هليون زعفران هر يك چهار درم سعد زنجبيل بسد كهربا هر يك دو درم مشك يـك                        

و نيم درم ياقوت زرد يك درم نقره و طالى محلول هر يك يك و نيم درم زائد الفكر مدقوق سى مثقال روغن بـادام                         

   معجون سازند شربت از يك درم تا دو درم شيرين ده مثقال در نبات و عسل مصفى به طريق متعارف

معجون انطاكى در تقويت باه حرارت غريزى و تسمين بدن و توليد خون صالح و اصالح منى و رفع اذيت جماع و                      

ضعفى كه از كثرت جماع حادث شود عجيب الفعل است نخود سفيد مع پوست كه در آب تراتيزك تـازه سـه بـارتر                        

تر كرده باشند      مثل آن آب خار خسك تازه       سه اشند و خارخسك خشك سوده كه در      كرده و هر مرتبه خشك كرده ب      

هر يك سه اوقيه ترنجبين ده درم دارچينى خولنجان هر يك شش درم عسل يك و نيم رطل آب پيـاز سـفيد نـيم                         

رحانـه  رطل همه به قوام آورند با آتش ماليم پس تخم ترب تخم گزربرى شقاقل  تخم انجره هر يك يك اوقيه عاقرق                     

ر هر حيوانى هشت قيـراط زعفـران پـنج درم مـشك             دزنجبيل هر يك نيم اوقيه كوفته بيخته مخلوط سازند بعده فا          

شش قيراط در گالب يك اوقيه حل كرده با آن تسقيه كنند و در ظرف چينـى نگاهدارنـد شـربتى دو درم و هرگـاه                          

ضر و تخم شلغم بهمـن سـرخ بهمـن سـفيد تخـم              الخ  جتهتر خواهند مغز گردكان مغز چلغوزه مغز نارجيل مغز            قوى

ور و اگـر نباشـد بـدل آن مايـه           قنقاسپست تخم كتان هر واحد يك اوقيه قسط شيرين انيسون قرنفل فلفل ماهى س             

  هر يك بيست عدد اضافه نمايندنر شتر اعرابى يا ماهى روبيان هر يك سه مثقال زرده تخم مرغ مغز گنجشك 

ماند نخود لوبيا باقال مغـز        الختفا به فانه من االينار و قوت آن تا هفت سال باقى مى            ايضاً انطاكى گفته كه عليك با     

ه تخم ترب كنجد خبـث الحديـده مغـز چلغـوزه            رفندق هر يك ده درم دار فلفل دارچينى شيطرج زنجبيل تخم انج           
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 را سـائيده شـير      الخضرا تخم گزر هر يك پنج درم عود چهار درم همـه             جته شقاقلرج هر يك هفت درم      حمدند  زراو

 ترنجبين پنجاه درم اضـافه      رسد دانعقاه   و هرگاه قريب ب    آرندصد درم با مثل آن عسل با آتش نرم به قوام            سه  ميش  

م گذارند و گالب بيـست درم كـه در          يالمحوقه بياميزند باز بر آتش      سنمايند و چون مخلوط شود فرود آورده ادويه م        

 هر وجد وار هر يك هشت قيراط حل كرده باشـند بياميزنـد شـربت يـك                  دزآن زعفران سه درم و مشك و عنبر و فا         

  مثقال 

اكمل خان كه در تقويت باه بى نظيراست و با اكثر مردم نفع كرده مغز بادام مغز فندق مغـز                      معجون تاليف حكيم  

ل مغـز   الخضرا كشن خرما مغز پسته مغـز نارجيـل مغـز حـب قلقـ                جتهچلغوزه و مغز تخم خربزه مغز حب الزلم مغز          

الثعلب تودريين لسان العصافير هر واحد        ندل سفيد خصيته  صين شقاقل   نان مغز سر گنجشك بهم    دكآنجكك مغز گر  

يك درم مغز تخم خيارين خرفه مقشه هر يك دو مثقال مغز تخم كدو تخم خشخاش هر يك شـش ماشـه ابريـشم                        

 هر يك چهار ماشه مايه شتر اعرابى         هيل هر يك سه ماشه حسك مربى گاوزبان تخم هليون          يمقرض دارچينى دانه  

بالنگو تخم جرجير تخم انجـره      تخم  خ صمغ عربى    پلجم تخم زردك تخم بادرنجبويه تخم فرنجمشك تخم كو        شتخم  

مصطكى هر يك يك درم خولنجان بوزيدان پودينه خشك زنجبيل زعفران هر يك سه ماشه عنبر اشـهب دو ماشـه                     

 به طريق متعارف معجون سازند و اگر جد وارهم داخـل نماينـد بهتـر                عسل سفيد دو وزن ادويه قند سفيد يك وزن        

  است 

معجون مختصر در تقويت باه مزاج بلغمى نظير ندارد عاقرقرحا قرنفل زنجبيل هر واحد يك اوقيه زرده تخم مـرغ                

نـد  پخته بيست عدد شهد خالص يكصد و بيست درم معجون سازند و يا عسل يك چند قند سفيد و چند ادويه بگير                     

رشند و مشك خالص يك ماشه و زعفران دو ماشه و نـيم داخـل               سب و بيد مشك به قوام آورده ادويه بدان ب         و به گال  

  تر گردد شربت بيش از غذا سه درم و اگر خولنجان يك اوقيه دارچينى نيم اوقيه اضافه نمايند قوى

فته و مقوى معده است تخم شـبت        معجون بقراط در قلت منى از رطوبت آالت منى حكيم عابد بتجربه صحيح يا             

قرنفل هـر يـك     ر و   جرجير هر يك شش درم مصطكى عاقرقرحا هر يك يك و نيم درم زرو             تخم  تخم كرفس نانخواه    
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دو درم كوفته بحرير بيخته در عسل همچندان بسرشند و اين روغن نيـز مجـرب حكـيم ممـدوح اسـت تخـم تـرب                

 و دو هفتـاد  مثقال نيم كوفته در دو رطل آب بجوشانند بـا  شيطرج هر يك ده مثقال زجبيل گل ياسمين هر يك دو 

درم باز آيد صاف كرده به قدر نيم وزن آن روغن چار مغز داخل كرده بجوشانند تا آب فانى شود و روغن بماند پـس                         

 مؤلد منى در فم هايهاى حريره صاف كرده دو مثقال جند بيدستروران آميخته بعد تحريك استعمال نمايند و نسخه     

  آينده بيايد 

ذكر ادويه مركبه هنديه كه منى بيفزايد بگيرند و دال ماش و در آب پياز چندان بخيسانند كـه پوسـت آن جـدا                        

يه گردد و بعد شكرترى در آن آميخته بخورند و همـين سـان بعمـل                وهكشود پس مقشر نموده باشير بجوشانند كه        

  آرند 

 قند سياه كهنه هر واحد يك آثار بپزند تا كهويه شـود هـر روز                ايضاً زردى بيضه مرغ شير شتر روغن گاو آب پياز         

  چهار دام بخورد مرد پير جوان گردد 

 پخته و شيرين سه آثار شكر سفيد يك آثار روغـن گـاو              ي انبه يحلواى انبه كه مقوى باه و مؤلد منى است شيره         

 ورهل سـتا  نبهمن سرخ بهمن سفيد موصلى سي     نيم آثار شير گاو يك آثار شهد پا و آثار همه را بقوام آورده زنجبيل ب               

اشه ثعلب مصرى مغز بادام چوب چينى مغز تخم خربزه          مهر يك توله دار فلفل خولنجان ساذج هندى هر يك شش            

  هاره خشك خرما هر يك چهار توله سائيده بياميزند   سنگشقاقل

ى ثعلـب مـصرى اسـكندر موصـلى و       آب پياز و عسل مساوى به قوام آورده قرنفل دارچينـ           ددوا كه همان نفع دار    

كهنى عاقرقرحا به قدر مناسب سوده آميزند و اگر وزن آب پياز و عسل هر واحد آثار كنند و قودرى سرخ و سـفيد و                         

ال مكهانـه موصـلى سـياه عـوص قرنفـل و            تم  جبهمن سرخ و سفيد زنجبيل تخم پياز و تخم ترب تخم گزر تخم شل             

رحا بگيرند هر واحد يك سير شاهى نيز مفيد بود و اين حب هندى نيز مبهى                دارچينى و خولنجان و اسكندر و عاقرق      

ال مكهانه مـوچرس هـر يـك پـنج درم           ته  ماره دارچينى كوكهرو تخم سلملى سمندر سوك      ثاست پوست بيخ اذئب ك    

تـه حـب   ر شير ماده گاو را كهويه سازند و دو نيم آثار شكر سفيد و ادويه مـذكوره آميخ       يهمه را كوفته بيخته پنج س     
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  مقدار يك دام پخته بندند و صبح يك حب بخورند و از ترشى پرهيز نمايند 

سفوف كه مجرب است پوست بيخ سنگها هولى پوست بيخ آرد ماش هر سـه برابـر اول هـر دو پوسـت در سـايه                          

   كنند پس آرد آميخته هفت ماشه صبح با قدرى شير گاو بخورند بيزخشك كرده جداجدا باريك سائيده جامه 

مصطكى   خ هر واحد يك ماشه مغز تخم كهرنى موصلى سياه و سفيد تخ            پهر كهرو بيخ بند تخم كو     كر گو وايضاً ستا 

هر واحد يك و نيم ماشه ثعلب مصرى يك توله خرما دو توله شكرترى سه توله سفوف كرده يك كف دست با شـير                        

  گاو بخورد 

سفيد پنج بند هر واحد يك درم علم قرقرحاد         لي  موصكهانه كه مقوى باه است تال مكهانه موصلى سياه          مسفوف  

  ده درم كوفته بيخته همچند شكر آميخته هشت ماشه تا يك توله با شير گاو بخورند 

سوره موصـلى سـينبهل گونـد       بـ كهانه گوكهر و اسـكندر له     مال  تر بيجنبند   وخ خراسانى موصلى سفيد ستا    پايضاً  

ه كوفته  هاه گوند ناكورى سروالى تخم كرملى سمندر سوك       چكن سهيلى موچرس تخم اوتنگن تخم كوپخ موصلى سي        

تر خواهد    ن زياده كند نافع   يكس و تودري  م و كر  يبيخته نبات سفيد همچند آميخته استعمال نمايند و اگر ثعلب مصر          

  شد 

) 546ص  (هل  بهل گل سـين   بسفوف كه جهت افزايش منى و باه نافع است مندى خشك خارخسك موصلى سين             

  ار درم كوفته بيخته هر صباح به قدر سه چهار ماشه با شير تازه بخورند سفيد هر كدام چه

ت كرده بر آتـش زكـال نـرم گذارنـد چـون             لايضاً زردى بيضه مرغ چهار عدد و شهد خالص مساوى هر دو با هم               

پخته شود فرود آورده موچرس چار ماشه قضيب گاو خشك سوهان كرده دو ماشه زعفران چار سرخ مـشك خـالص                     

  خ سوده آميزند و بخورند و تا سه هفته بكار برند كه نهايت مبهى است سه سر

ست سپيارى و كهنى پا و آثار خرمانيم آثار محبيهر نيم پاد درده آثار               ا  پاك كه معمول اهل هند     يمعجون سپيار 

شته پـا و آثـار      شير ماده گاو بجوشانند هرگاه مهرا شود و مثل كهويه گردد همه را خوب سائيده نگاهدارند و گونه بر                  

ا و آثار مغز بادام برشته نيم آثار عليحده نگاه دارند و قند سفيد سه آثار و روغن                  پآرد و مونگ نيم پا و نشاسته بريان         
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زرد يك آثار اقوام نمايند و نشاسته و آرد مونگ را در آن روغن بريان كرده باشند ومغز بادام و گوند بياميزند بعـد از                         

 نيم آثار ثعلب مصرى دارچينى قرنفل االيچى خروزنجبيل هر يك چهار دام جوز بوا دو توله به آن اين ادويه گوكهر و

ارى يك يك دام مغز نارجيل پا و آثار چهال كخيال چهال كيكر             يد پا و آثار گل پسته سپ      ننى گو نسباسه يك توله چ   

عفران چهـار تولـه مـشك شـش         چهال سنكاهونى هر يك شش ماشه كوفته بيخته همراه كهويه مذكور بياميزند و ز             

  ماشه سائيده بيفزايند و دو دام صبح و دو دام شام خورده باشند 

كهانه كه براى تقويت باه و تغليظ منى از معموالت مؤلف است بگيرند تال مكهانه نه توله و در شير                    ممعجون تال   

ر نموده خشك سازند بعده تـال       همين نوع دوبار ديگرت   شود  درخت بر چندان كه بپوشاندتر سازند هرگاه شير خشك          

 سوراخ باز وصل نموده در آرد گنـدم گرفتـه           رمكهانه را در گوله مغز نارجيل نو سوراخ كرده پر كنند و پاره نارجيل ب              

 مكهانـه را بـرآورده باريـك بـسايند و مغـز             لدر آتش نرم بدارند تا آن كه آرد سوراخ شود برآورده آرد دور ساخته تا              

ه آميزند پس تودرى سفيد تودرى سرخ گوكهرو خرد گوكهر و كالن موصـلى سـياره موصـلى                  نارجيل عليحده سائيد  

 اليحـى سـفيد هـر واحـد يـك تولـه             اه اندر جـو موپرسـ     كهسفيد گاو زبان هر يك دو توله ثعلب مصرى سمندر سو          

 هـر   دارچينى كباب چينى سورنجان شقاقل طباشير هر يك نه ماشه چوب چينى نيم پا و بهمن سرخ بهمـن سـفيد                    

واحد يك و نيم توله بوزيدان دو ماشه مغز پسته مغز چلغوزه هر واحد يك چهشانك مغز بادام نيم پا و كوفته بيخته                       

  بياميزند بعد از آن نبات سفيد نيم آثار به قوام آورده همه ادويه بسرشند خوراك يك توله پرهيز از ترشى 

غ عربى آرد سنگ حاره آرد خرماى خـشك كـرده           معجون صمغ كه در منافع مذكوره از مجربات نحيف است صم          

ر عالمگيرى مغز نارجيل مغز پسته مغز بادام مغز چلغوزه هر يك بيست درم االيچى سفيد و دارچينى يهر يك نيم س 

زنجبيل هر يك دو نيم درم قرنفل يك درم پا و باالدار فلفل نيم درم نبات سفيد برابر اجزا شهد خالص دو برابر اجزا                        

  معجون سازند خوراك از يك توله تا ده توله در امساك منى نيز مفيد استبه دستور 

معجون لبوب هندى مقوى باه و مغلظ و مؤلد منى و نافع سرعت انزال است مغز پنبه دانـه مغـز جـسكدانه مغـز                         

كنجد خشخاش سفيد موصلى سينبهل موصلى سفيد ستاور سـگند سـنگ حـاره خـشك                چرونحي  تخم خربزه مغز    
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م تخم ترب بهبون چهلـى تـال        حدى مقشر سپستان هر واحد يك توله تخم گزر تخم پياز تخم تخم شل             تخم تمر هن  

هرخر و  كتخم كويخ گو  موته تج   اگوند ناگر   يرسيده لكرى هر واحد نه ماشه خولنجان چن       ه  مكهانه بريان سمندر سوكه   

د هر واحد شـش ماشـه اسـبند         ه گوند سينبهل موچرس بيخ بن     دئه گل دها  گشيرين پهلى به بول مغز كتول       جو  اندر

پنج هر واحد سه ماشه كوفته بيخته با قند سـه چنـد             بزرالبنج  عاقرقرحازنجبيل دار فلفل    اوشگن  گجراتى بريان تخم    

 و دو تولـه     بان و نارجيـل هـر واحـد يـك تولـه قنـ             دكسته و چلغوزه و گر    پبه قوام آورده بسرشند و اگر مغز بادام و          

  ه با شير مطبوخ كه در اآن خرما جوش داده باشند بهتر است خوراك يك تولاگزايند 

معجون كه مقوى باه و پشت و مؤلد منى است مغز بادام و مغز پسته و مغز نارجيل تخم خشخاش موصلى سفيد                      

ه زوسهروتج زنجبيـل كنجـد سـفيد كبـاب چينـى مـوچرس لهـ              ك بند تخم اوشگن گـو     پنجموصلى سياه تال مكهانه     

ى سـفيد و سـرخ هـر        چعلب مصرى تخم ترب تخم گزر تخم شلغم تخم پياز االي          وترى ث جركس مصطكى جوز بوا     مك

  يك يك توله زعفران دو ماشه مشك دو ماشه ورق نقره سه ماشه عسل و چند خوراك يك توله يا زياده 

تال مكهانه صمغ پالس موچرس اندر جو شيرين مصطكى هـر واحـد يـك دام زرده                 قرفه ميده لكري بيجند     ايضاً  

  رشت برابر همه شكر سفيد بر جمله به دستور مرتب سازند شربت يك و نيم توله بيضه نيم ب

رى ثعلـب   تيك عدد و جـوز بـوا اقرنفـل جـو          پيهه  ين بدن بسيار مفيد است      مجهت تقويت باه و تس    پيهه  معجون  

پـسته  سياه هر واحد يكـدام نارجيـل چهـار دام مغـز بـادام مغـز                 ي  سفيد زيره  يهر يك دو دام زنجبيل زيره     مهري  

م آثار به روغن گاو نيم پا و بـه طريـق            يورق نقره شش ماشه نبات يك سير پا و باال عسل ق            و   هر يك نيم پا   كشمش  

  مشهور معجون سازند 

گجراتى سـريالى سـمندر     بيج بند    ل ب يجمعجون هندى مقوى باه و ممسك كه مجرب حكيم شريف خان است ت            

 گوند به بول ثعلب مـصرى       ككهر و تخم كوپخ موچرس گوند دها      كهانه گو منگن عاقرقرخاى كراتى تال     شسه تخم او  

هر واحد يك دام موصلى سفيد و كهنى دو دام دارچينى قرنفل جوترى هر يك هفت ماشه جوز بوا يك درم زعفـران      

  يم آثار به طريق متعارف معجون سازند نچار ماشه جند بيدستر نيم دام مصطكى رومى نيم دام عسل كشميرى 
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ـ  آن است و معمول موصلى سياه و سفيد تخم كـونج مغـز بنو              ظن كه مقوى باه مؤلد منى و مغل       معجون سپستا  ه ل

 ثعلب مصرى مغز پسته مغز چرونچى هر واحد يك توله مغز نارجيـل مغـز چلغـوزه مغـز بـادام                      شقاقلنگن  شتخم او 

مقـشر هـر يـك شـش     كهانه يك و نيم توله دار فلفل زنجبيل بهمنين موچرس كنجـد         مسليخه هر يك دو توله تال       

ماشه مصطكى عاقرقرحاهريك نه ماشه سپستان صمغ عربى هر يك پا و سير عسل نيم آثـار قنـد سـفيد يـك آثـار                         

و زعفران سه ماشه اول سپستان و صمغ كوفته ميخته در روغن بريان سازند پس در قوام بـا ادويـه                      اپروغن گاو نيم    

   توله مسحوقه آميخته معجون سازند شربت از يك توله تا دو

ه موصلى سياه و سفيد مغز بادام هر واحد         همعجون كشمش كه همان نفع دارد موچرس ثعلب مصرى سمند سوك          

 نـد آميز  دو نيم دام كشمش نيم آثار قند سفيد آثار به دستور بقـوام هر واحدپنج دام ستاد رده دام زنجبيل خولنجان  

   داده باشند خوراك دو توله تا سه توله به شير گاو كه در آن خرما جوش

وف منى بيفزايد تخم جرجر تخم ترب تخم انجره هر واحد شـش درم  منصنويسد كه اين  اقوال حكما مسيحى مى   

قسط عاقرقرحا هر واحد دو درم زنجبيل شقاقل هر واحد سه درم خولنجان ده درم تودرى سفيد و سرخ هر واحد از                      

د و ايـن جـوارش همـين نفـع دارد تخـم اسپـست تخـم                 بخورن  )540ص  (دو درم تا پنج درم كوفته ميخته سه درم          

 و سفيد تخم انجره تخم كرفس مغز تخم خربزه و تخم پياز كتيـرا               خرسجرجير تخم گزر تودرى سفيد و سرخ بهمن         

نجبين دومـن   تر واحد دو درم كوفته بيخته       فههر واحد پنج درم دارچينى خولنجان شقاقل زنجبيل دار فلفل هيل قر           

آميخته هفت درم بخورند به شير گاو يا بـز يـا             و ادويه     صاف نموده با آتش نرم به قوام آرند        بحصتر كرده     شب در آب  

به دواء به عسل كه آب پياز سفيد كوفته برآورده نيم رطل كيز و يك رطل عسل داخل كرده بر آتـش نـرم بـه قـوام        

  قه بخورند ملعآرند وقت خواب دو 

ه مساوى جداجدا سائيده سه درم با شير تازه ناشـتا بخورنـد و ايـضاً                و ايضاً تخم جرجير تخم ترب مغز تخم خربز        

مغز چلغوزه دو جز و تخم جرجير مغز تخم خربزه يك يك جز و فلفل ربع جزو دارچينى نيم جز و به عسل بسرشند                        

  و استعمال كنند 
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زو از آن بگيرنـد و مغـز        تر كنند تا منتفح شوند پس به روغن گاو بريان نمايند و كوفتـه يكجـ                 و ايضاً نخود در آب    

 و به عسل كف گرفته كه بعد از قوام آن قدرى مصطكى و و دارچينى در آن داخل كرده باشـند قـرص                        هچلغوزه خرد 

  ساخته بعد طعام بخورند 

الخـضرا همـه مقـشر مـساى          جتـه  و   فلفـل و ايضاً اين معجون لبوب مغز بادام و فندق و نارجيل و چلغوزه و حب                

 در آن سرشته شود و هر روز صبح و          يهمشك هر واحد ثلث جز و فانيذ سنجرى به قدرى كه ادو           زنجبيل دار فلفل نار   

  شب قدر بيضه بخورند 

نجبين حل كرده صاف نمـوده بـه        تر رطل و در آن دو اوقيه        وو ايضاً اين دواء الترنجبين بگيرند به شير گاو تازه د          

  قوام آرند و هر روز ناشتا سى درم بلبيند 

د كه اگر سببش ضعف بدن باشد تقويت بدن باغذيه مقوى مثل سفيد باجات و مطبخنات واشويه و  فرماي  شيخ مى 

م و شير و روغن زرد نان ميده و لبوب مثل مغز بادام و مغز جوز و نارجيل حس و بيضه نيم برشت و شل  ائكبابات و هر  

 و نعناع و گندنا و حلبة چند قوتى و جرجيـر            الخضرا و مانند آن بتوابل و ابازير مخلوط با پياز           جتهو پسته و چلغوزه و      

كنند همچنين تقويت بدن يا استحمامات واجب و مروخات مقوى مثل روغـن سوسـن و روغـن بـان نماينـد و اگـر                         

ه سخين زياده باشد در آن مشك و جند بيدستر و غيره داخل كنند و اگر سببش سردى اعضاى منى باشد ب                    تحاجت  

ات مسخنه عالج كنند و اگر بادى يبوست باشد بخورانيدن مرطبات حاره            حو به مسو   مسخنه كه مذكور شود      يادويه

اعانت كنند و اگر سببش حرارت مفرط اعضاى منى باشد هر مبرد مرطب باعتدال مثل ماست گاو و شير كه انـداران              

 بيضه و شير خرفه جوشانيده باشند نفع بخشد و اگر سببش حرارت و يبوست باشد ترطيب معتدل بحمامات و زردى

كـدو  و  كه در آن خمس او ترنجبين پخته باشند و اغذيه اسفيد باجيه و ترطيب با دهان بارده حتى كه روغن كـاهو                       

اغذيه و البان و حمامات و شراب رفيق و حريزهاى شيراز حبوب و             ه  رطيب بدن ب  باشد ت نمايند و اگر سببش يبوست      

ر و لحـم مـيش و نخـود و           ن اى است كه از لحم بره فربه        فه اغذيه ه صر يبفرحت و سكون نمايند و هم او گويد كه اغذ         

كند و معجيات اگرچه به مـرى          چه بريان كردن قوت لحم و تكثير غذاى آن منع مى           يرپياز بغير بريان كردن لحم سا     
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 و بيـضه نـيم برشـت خـصوصاً          انجدانياتترش كرده باشند نيكوست و همچنين ماكيان و كبوتر بچه فربه و خصوصاً              

 به دارچينى و فلفل و خولنجان و نمك سقنقور و بيضه ماهى و گوشت ماهى گرم و اگر در آنجا برودت باشد به                        برزم

و فلفل و دار فلفل و قرنفل و دارچينى و مانند آن تقويت آن كنند و شلجميه و كرنبيه و جذريه                     زنجبيل  مصالح مثل   

رد و شـير اسـت و       ز مغز سر گنجشك و كبـوتر و روغـن           و خصوصاً جذريه بعد طبخ جيد لحم آن و آنچه در آن افتد            

و حرشـف و     سه و جوزابات و كبوليات به شير گوشت به شير ميش و در بقول آن هليون است و جرجير و گنـدنا                     يهر

نـد  حنعنع خاصة چه اين تقويت ادعيه منى بسيار كند پس بر منى به شدت مشتمل گردد و شهوت شـدت كنـد و                        

انـد هـر كـه برخـوردن          بات جيده آنچه بر عنيف سميد و شير و آب نارجيل سـازند و گفتـه               قوقى در حلبه و از جوذا     

امت نمايد و برآن شير عوض آب بنوشد نغوظ و تكثير منى مدام نمايـد و يـا پيـاز در روغـن زرد بريـان                          دگنجشك ا 

 ماسـت و شـير و مـاهى         نمايند تا سرخ شود و مهرا گردد و بران بيضه شكسته خاگينه سازند و اما گرم مزاج را مثل                  

حتى كه كاهو و حتى كه تخـم خرفـه          و همه به قول رطب      بريان گرم و خربزه و خيار و بادرنگ و كدو و فواكه رطب              

منى ايشان افزايد و سفيدى بيضه ايشان را اكثير النفع است منى را زياده كند و دماغ حيوانات و مغز استخوان آنها و       

  سرطانات نهرى مناسب است 

ه كه شبيه به ادويه براى آن است بگيرند شير يك رطل و در آن ترنجبين چهل درم براى معتدل مزاجـان                      و اغذي 

ين اسـت و بـراى   رداخل كرده بجوشانند تا غليظ گردد و از آن به قدر قدح هر روز بنوشند و اين معتدل براى محـرو             

جنبانند و يك قدح از آن نهار بنوشـند و يـا   مبرودين بايد كه ده درم دارچينى باريك سائيده به ورطل شير آميخته ب       

بـرودت و    بر طعام عوض آب و آب نبايد نوشيد و خصوصاً اگر غذاى او طبا هيچ و پيه ميش باشد و اين كسى را كـه                        

  يبوست باشد نافع بود 

ند و صبح دو    و ايضاً بگيرند و روغن گاو كوزه پر و شير گاو كوزه پر روغن پسته كوزه پر و همه را بپزند تا ثلث بما                       

  ملقعه به اندك شراب بنوشند 

  و ايضاً فانيذيك رطل آب پياز دو رطل شير تازه يك رطل همه را بپزند تا غليظ گردد و صبح يك اوقيه بخورند 
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 بـسايد و فانيـذ    ح شود و در سـايه خـشك كـرده           فتنو ايضاً بگيرند نخل و سياه در آب جرجيرتر كنند تا اندك م            

تر كنند و     بح بخورند و قدر بندقه وقت خواب و بران قدح نبيند بنوشند و اگر در آب حسك                بسرشند و به قدر جوز ص     

اغبار و هرگاه خشك شود باز تسقيه نمايند بعد و پخته نگاهدارند و از آن حريره به شـير                   از  در آفتاب ندارند محفوظ     

الخـضرا    جتـه نجبين صاف و نيم رطل مغـز        ن نيم رطل تر    آ در تازه و فانيد بسازند و ايضاً بگيرند سه رطل شير تازه و           

 و صاف كرده نيم رطل از آن بگيرند و بران نيم رطل خولنجان انداختـه بـه قـدر                    هكوفته بجوشانند بعده خوب ماليد    

هضم چند روز بخورند كه عجيب است و ايضاً بگيرند آب پياز و مثل آن عسل و بجوشانند تا عسل باقى ماند شـربتى                 

 وقت خواب به آب گرم و ايضاً بگيرند اردوبات مثل حريره بعده افشرده به شير تازه بـسيار و                    لعقه ياد و م   از آن ملعقه  

م بط چرب ساخته مثل هريسه بسازند و ايضاً زردى بيضه نـيم برشـت               حآب نارجيل نصف وزن به شير بپزند و به ش         

ب اسـتحمام و مـالش بـه روغـن          قنقور پاشيده بخورند و اين قوى است و خـصوصاً عقـ           سساخته برآن انگوزه و نمك      

د و ايضاً بگيرند زردى بيضه و بر هم زنند و اگر بادى سفيدى باشد جـائز اسـت پـس بـه قـدر                     نياسمين و سوسن كن   

چهارم آن آب پياز كوفته اندازند و نيم برشت سازند و به چيزى از نمك ابازير مذكوره بخورند و ايـضاً گـزر و پيـاز و                           

د بپزند و ابازير گرم داخل كنند و ايضاً بگيرند بـاقال و نخـود و                جي و عسل به گوشت نرم       م كوفته با باقال و نخود     حشل

سـازند و از آن يـك تـود از     لوبيا و در آب تر كنند تا بزرگ شود و به عده لحم ميش قطع كنند چنانچه طبا هيچ مى                

ه و دارچينى و قرنفل بسيار بپاشـند        و سازند و بر هر تو نمك سقنقور و اندك انگوز          ت از لبوب مذكور يك      دپياز يك قو  

 كننـد تـا مائيـت او        هد دماغ سى گنجشك و در سـكوره آبگينـ         نپس برآن دماغ گنجشك و كبوتر اندازند و ايضاً بگير         

 بز تازه اندازند و به مصالح قرنفل  و فلفل و زنجبيل آميخته بندقه سـازند و يكـى                    هه گرد پيباطل گردد و بران مثل اد     

ورند در حالى كه اراده جماع كنند و اين عجه جيد از ماست بگيرند دماغ گنجشك و كبوتر پنجاه                   بعد ديگر از آن بخ    

ماكيان جوان ده و آب گوشت ميش و كوفته پخته خوب افشرده يك             گنجشك بيست و زرده بيضه      زرده بيضه   و  عدد  

رد پنجـاه درم و     زجت و روغن     اوقيه و نمك و مصالح گرم قدر حا        پنجه و آب جرجير     وقيرطل و آب پياز افشرده سه ا      

  ل به شيرينى بنوشند ياماب قوى ريحانى حار رو شااز آن خاگينه ساخته بخورد و هنگام هضم 
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حلوا براى ايشان بگيرند مغز چلغوزه دو جزو و تخم جرجير و مغز تخم خربزه هر واحد يك جزو كوفته در روغـن                       

د بعده عسل به قدر كفايت داخـل كـرده حلـوا سـازند و ايـضاً                 ن ريزن  آ زرد بريان كرده اندك دار فلفل و دارچينى بر        

تر كنند تا منتفخ شوند به عده به روغن گاو انـدك              خود در آب يا شير تازه يا در آب جرجير يا در آب حسك             نبگيرند  

 بريان كنند و با مغز چلغوزه هم چند او بكوبند و عسل به قدرى كه در آن سرشته شود و اندك مصطكى و دارچينى                       

داخل كرده بپزند و مثل حلوا قطع نمايند و ايضاً عسل جوشانيده غليظ سازند و برآن مغز چلغوزه كالن و تخم گزر و                       

دار فلفل و شقاقل و دارچينى و تخم جرجير پاشيده مثل جوارش سازند و اگر از تخم گزر و جرجيـر كراهـت باشـد                         

  الخضرا و اندك مشك كنند  جتهبدل آن 

ى باشـد همـه موافـق       ظـ لعيب نيك شيرين و آن كـه در آن          باز ز ذخترا شربه شيرين و زبيبه م     اشربه براى ايشان    

م و انجير خشك برابر و در آب بپزند و صـاف كـرده              حايشان است و اين شراب موافق ايشان بود بگيرند جرجير و شل           

  د تا برسد آب مويز مطبوخ مصفى گرفته همه مساوى آميزند و شيرينى او بفانيذ افزوده نبيند سازن

م و در آب خوب جوشانيده صاف نموده در هـر جـزو آب او               حديگر مخترع ما بگيرند خسك و جرجير و گزر و شل          

ع بربع سدس جزو فانيذ يا شكر سرخ و ربع سدس دو جز و انجير و نصف سـدس جـز و مـويز شـيرين و سـدس سـ       

  نارجيل كوفته و نبيند سازند تا برسد 

رده انگور و در هر ده من از اين آب سه من از اين دوا بگيرند تخم جرجيـر و تخـم                      ديگر تاليف ما بگيرند آب افش     

كوفتـه  و  ر و حب قلقل و لعبت بربرى و تخم زردك و بهمنين مساوى              يم ربوزيدان و تخم هليون و لسان العصاف       حشل

راب ديگر اسـت گـزر و       ند و بعد جوش برآرند و اين ش       نبانست بسته با آب انگور در خم اندازند و هر وقت بج             در صره 

انجير در آب بسيار بپزند و صاف كرده در آب او مويز منقى پخته صاف كنند و بران فانيد انداخته بگذارند تا آن كـه                         

  به جوش آيد و آب چشمه آهن و آب آهن تاب مقوى است 

 منعـشات   صاحب كامل گويد كه اگر قلت منى به سبب عدم غذا از استفراغ مفرط عارض بدن باشد عالجـش بـه                    

عليل و مؤلدات خون محمود و برد كردن بدن به حال فربهى و اسخان و ترطيب بود بـه مثـل نـان پـاكيزه و لحـوم                            
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بزغاله يك ساله و بره مطبوخ بدفعات و اسفيدباجات به نخود سفيد كوفته و گندم جوشيده و شرابى كه در آن اندك                      

زن آب نيم گرم شيرين بعد غذاى         كنند مگر به دفعات و در آب      ارد ن وشيرينى باشد بياشامند و براى غذا به يك دفعه          

قليه بنشينند و سكون و راحت اختيار كنند و اگر قلت منى از سوء مزاج بار ديـابس باشـد تـدير مـسخن مرطـب از                           

 بـاقال و  ياغذيه حاره رطبه مثل لحوم حمالن فربه و كله معمول اسفيدباج بشبت خولنجان و دارچينى نخود و زيـره       

كـه آب او    ه  م و گوشت گنجشك و قنابر سازند و در حمام معتدل الحرار           ح گزر و شل   وندم و پياز و هليون و جرجير        گ

شيرين باشد بعد تناول اندك غذا غسل نمايند و زنجبيل مربى و شقاقل مربى و نارجيل مربى و زردك مربى و ناطف                      

 مداومت  ندنه و حب قلقل تناول نمايند و بر فرح و سر          معمول به مغز چلغوزه و حب البطم و حب الزلم و مغز پنبه دا             

كنند و غم و غضب ترك نمايند و جوارش سقنقور بخورند و اين معجون بسيار نافع است تخم جرجير تخـم شـلحم                       

تخم ترب تخم هليون هر يك پنج درم زجبيل دار فلفل تودرى سرخ خصيته الثعلب نعناع خشك سره سـقنقور هـر                      

ك باقالى خشك مغز پنبه دانه هر يك هفت درم تخم پيـاز ده درم كوفتـه بـه عـسل كـف                       يك سه درم شقاقل خش    

   بخورند هگرفته يا فانيذ مقوم معجون سازند و وقت جماع به قدر جوز

ودرى سرخ و سفيد زنجبيل دار فلفل هر يك دو درم باقى همان است كه در                ت رديگر شقاقل تخم جرجير تخم گز     

  س گذشت شربت به قدر جوز عالج كلى در قول شيخ الرئي

الثعلب هر يك سه درم تودرى سفيد و سرخ تخم انجره هر يك شش درم دار فلفل زنجبيل                    ديگر زنجبيل خصيته  

بيخ سوسن نخود سفيد تخم جرجير تخم رطبه تخم شلحم تخم هليون تخم پياز هر واحد چهار درم باريك سـائيده                     

  كف گرفته معجون سازند خته به روغن كنجد لت كنند و به عسل بيبحرير 

ديگر مغز پنبه دانه مغز قرطم مغز حب البطم مغز چلغوزه مغز پسته تخم هليون حب قلقل نارجيل مغز جوز هـر                      

كدام يك جزو شقاقل زنجبيل حب الزلم لسان العصافير هر كدام نيم جزو سـائيده بـه عـسل كـف گرفتـه بـسرشند                         

  شربت مثل جوزه 

 هليون هر يك چهار درم دار فلفل زنجبيل مغز چلغوزه و حب الزلم شـقاقل هـر                 ديگر كنجد مقشر پنبه دانه تخم     
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يك يك درم نعناع خشك سه درم دماغ گنجشك شش درم سائيده به عسل كف گرفته معجون سازند و ايـن لعـوق                       

خـار  تر و بجوشانند تا پخته شود بعده افشرده آب او صاف كنند و بار دوم و سوم                    حسك نافع است بگيرند خارخسك    

خسك بران انداخته به دستور جوشانيده آب او صاف كنند و اندك زنجبيل و دار فلفل داخل كرده به عـسل و فانيـذ          

به قوام آرند تا مثل بعوق گردد و اين معجون در اين باب سودمند است حب قلقل حـب الـزلم حـب الرشـاد كنجـد                           

الثعلب تخم هليون تخم گزر و تخم         گ نعناع خصيته  مقشر هر كدام بيست درم زنجبيل دار فلفل هر كدام پنج درم بر            

قنقور هر كدام ده درم تخـم انجـره         سجرجير و تخم ترب و تخم شلحم و تخم پياز و تخم گندنالسان العصافير نمك                

شش درم شقاقل خشك پانزده درم وج بهمن سرخ و سفيد تودرى سفيد و سرخ هر كدام هشت درم كوفتـه بيختـه                       

لت كرده به عسل و فانيذ كف گرفته بسرشند شربتى يك مثقال به گالب وقت خواب و مـالش    به روغن بادام شيرين     

خصيته ذكر به روغن بان و نرگس و خيرى و حسك و روغن جوز و مانند آن كنند و ايضاً به روغن قـسط كـه در آن           

فاع نشود حقنه به عمل     اندكى انگزد حل كرده باشند به حسب قوت برودت و ضعف آن مالش نمايند و اگر از اين انت                  

آرند و اين حقنه باه را بيفزايد بگيرند كله پائچه ميش و خصيه بز و نخاع آن و خوب بكوبند و نخود و گنـدم هـر دو                            

ر و نعناع هر يك قبضه و شلحم قطع كرده بيست درم جوز مقـشر               يكوفته هر يك بيست درم شبت و چغندر و جرج         

صه رسـد و يـك رطـل از         حسوم  ه  درم همه را در هفت رطل آب بپزند تا ب         ده درم انجير ده عدد قرطم كوفته بيست         

آن صاف نمود و بران روغن كنجد تازه و روغن گاو هر يك دو اوقيه روغن بان و روغن سوسـن هـر يـك نـيم اوقيـه                             

مشك نيم دانگ داخل كرده درابتداى شب سه شب متواتر در اول ماه و سه بارد در وسـط سـه مرتبـه در آخـر مـاه                            

ست بيـ تعمال كنند ديگر سرميش و پاى او و پيه ماكيان و بط و كبوتر بچه و مويز خراسانى منقى او تخم هر يك                        اس

درم نخود و گندم و حلبه كوفته هر يك ده درم خطمى و بابونه و حسك و شبت هر يك كـف انجيـر ده عـدد همـه                            

ن بنفشه و خيرى بدان آميخته پيش از        ادرشش رطل آب بپزند تا سوم حصه بماند و يك رطل از آن صاف كرده روغ               

  وقت خواب بدان حقنه كنند و مالش خصيتين به روغن خسك و روغن بان كنند 

و اگر قلت منى از سوء مزاج حار يا بس باشد تغذيه به ماهى تازه بريان معمول اسفيد باج و به روغن كنجد بريان                        
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بين يا شكر بنوشند و گوشت حمالن مطبوخ بـه كـاهو كـدو و               ترنجبه  نمايند و ماست با پياز تازه بخورند و شير تازه           

اسفاناخ و سرمق و خبازى تناول كنند و به آب شيرين نيم گرم كه در آن جو و برگ كاهو و پوست كدو پخته باشند                         

ت در حمام كم كنند واز اغذيه گرم خشك اجتناب نمايند و اين حقنـه بـه عمـل                   لدر حمام غسل كنند و تعب و اطا       

تر و سبوس ميده و پيه ماكيان         يش و پهلوى راست آن و خيار و بادرنگ و كدو و جو مقشر و هليون               مه پائچه   آرند كل 

و بط هر يك به قدر حاجت به آب بپزند تا مهرا شود و از آب و دسومت نيم رطل گرفته روغن گـاو يـك اوقيـه پيـه                              

نند سه روز صبح و شام و خـصيه و ذكـر را             ماكيان يك اوقيه روغن حسك يك و نيم اوقيه آميخته نيم گرم حقنه ك             

به روغن بنفشه و نيلوفر چرب دارند و اما كسى كه معتدل مزاج باشد گندم جوش كرده نخود جوش داده و گوشـت                       

حمل معمول اسفيد باج به نخود سفيد به غير مصالح گرم دهند و هريسه و زرده بيضه نيم برشت چون برين هـر دو                        

ئرا فرجه براى ازدياد منى نافع است و اين حقنه براى صاحبان مـزاج بـارد نـافع بگيرنـد                    نمك سقنقور بپاشند در سا    

بزركتان و حليه هر يك سه اوقيه تخم ترب يك اوقيه انجير سفيد و تمرهيرون و انجره هر يـك ده درم مغـز قـرطم                          

بجوشانند تا سوم حصه    يك و نيم اوقيه مرزنجوش يك اوقيه گندم و خارخسك هر واحد چهار اوقيه در ده رطل آب                   

بماند و نيم رطل از آن صاف كرده بران روغن سوسن و نرگس هر واحد يك اوقيه عسل يك و نيم اوقيه داخل كرده                        

  نيم گرم حقنه كنند 

ايالقى گويند كه اگر اعضاى رئيسه و مزاج آنها به سالمت بود به سبب ضعف قـوت مجامعـت نقـصان                     و  جرجانى  

 عالج به طعام و شراب بايد كرد و بدانند كه سبب كثرت رياح حرارت بـود كـه رطوبـت را                      منى يا ريح يا هر دو باشد      

تـر  ار كمخبجنباند و از آن بخار برانگيزد و اگر حرارت قوى بود بخار را تحليل كند و پراكنده نمايد و اگر ضعيف بود ب       

تـر بـود و        بعد رياضت قوى    و  معده عهانگيزد و مقصود حاصل نشود پس تامل بايد كرد اگر نعوظ وقت گرسنگى و خل              

ادويه گرم خوردن و ماليدن سود دهد بايد دانست كه آن از نقصان حرارت و قلت رياح است و اگر وقت امتالى معده                       

  تر است پس عالج هر يك الئق آن بايد كرد و چنانچه ياد كرده آيد تر باشد بدانند كه رطوبت كم قوى

ماع تدبير ازدياد منى و ريح است از بهر آن كه هرگـاه منـى و ريـح زيـاده     و بدان كه اصل در عالج ضعف قوت ج        
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شوند ادعيه منى از منى پر شود و خواهش دفع آن كند و قوت دافعه بجنبد قوت مجامعت پديد آيد مگر آن كـه در                         

گرمـى او از    آلت آفتى باشد و زيادتى منى و ريح از طعامى بود كه از آن خون قوى و لزج و گرم وتـر پيـدا شـود تـا                             

ار و ريح برانگيزد و هرگاه خون قوى و لزج بود ريحى از آن پيدا شود كه زود تحليل نشود بلكه قـوت او                        بخرطوبت او   

تا هضم ثانى و ثالث بماند و قوت مجامعت و قوت قضيب از اين ريح بود و بدين سبب طعامهـا كـه از بهـر ايـن كـار                              

ا بود دوم آن كـه مؤلـد ريـاح باشـد            ذه معانى باشد يكى آن كه كثير الغ       ى س  و ست كه در   ا ييهااند طعام   اختيار كرده 

ل به گرمى بود و اگر اين هر سه معنى در غذاى واحد حاصل شود فبها واال از دو يا سه تركيب دهند                       يامسوم آن كه    

ت امـا   رض حاصل گردد و آن چه در وى هر سه معنى حاصل است نخود و لوبيا و شلحم و گـزر و ماننـد آن اسـ                          غتا  

باقال كثير الغذاست و در آن رطوبت فضلى است كه از آن رياح پيدا شود ليكن روى حرارت نيست كه از رطوبـت آن                        

ى مركب كننـد چـون انـدكى         و گرم كه مزاج او خشك و ضد مزاج منى نباشد با          چيزي  ار خيزد و پس اگر      بخريح و   

صل آيد و منى و ريح زياده گردد و پياز حار رطوبـت             زنجبيل و دارچينى و دار فلفل و شقاقل هر سه معنى از وى حا             

 زردى بيـضه     و است رياح پيدا كند ليكن قليل الغذا است پس اگر آبگوشت ميش تركيب دهند غـرض حاصـل شـود                   

مرغ نيم برشت و مغز سر بره و مغز سر مرغ و مغز استخوان و مغز سر گنجشك مغذى و مرطب است است و اگرچه                         

ز استخوان و مغز گنجشك لختى حرارت است و چون آن را با نعناع يـا انـدك زنجبيـل و                     مغز سرها سر دست در مغ     

 نعناع كه در آن تقويت است كه آالت تناسل را بـر فعـل               يتهنمك استعمال كنند هر سه معانى حاصل گردد و خاص         

تغذيـه مرطوبـت    اند در هر سه حرارت معتدل و          خويش يارى دهد و گرزو شلحم و جرجير هر سه به يكديگر نزديك            

ست كند ناحار رطب سست و      اتر  ت كم دارد و حرارت او از حرارت شلحم و گزر بيش           ئيفضلى است ليكن جرجير غذا    

مغذى اگر بازرده بيضه مرغ مركب كنند غذاى شايسته باشد و انگور شيرين رسيده كثير الغـذا و مرطـب و بـادانگيز                       

 حرشـف    و تر است و هليون كه به فارسى مارچوبه گويند        د بيش است و قوت او از قوت گزر و شلحم و آنچه مذكور ش            

كه به فارسى كنگر نامند و بادام شيرين و پسته و فندق و جوز هندى و حب الزلم و شير تازه و حلبه و كبوتر بچه و                           

ايـن  بيضه مرغ و بيضه گنجشك و جگر مرغ و عسل و روغن گاو و كباب و برنج به شير و انجير و مويز همه در                          بط و   
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 و مانند آن زيان دارد بهر آن كه رياح را تحليل كند اما انگزد               صعترلطف چون   و م باب سودمند است و چيزهاى حار       

  با وجود گرمى مؤلد رياح است بدين جهت سودمنداست 

 و  اد بر غذا كنند نه بر ادويه بهر آن كه زيادتى قوت جماع از زيادتى منى در ريح بـود                   يو بدان كه در اين باب اعت      

اند اين زيادتى از ماده تولد كند و ماده           اند و هم فاعل ريح و بعض ادويه اگرچه مزيد منى          اغذيه مذكوره هم ماده منى    

البدامل تولد منى بايد    ويد منى منتخبين و تحريك است تا شهوت جماع پديد آيد             مز اوبهر آن كه د    غذا است نه دوا   

تـر آن     باند اولـى  جنيابيم كه هم منى را بيفزايد و هم ريح را و شهوت را ب             پس دوا كه آن را بجنباند و هرگاه ما اغذيه           

بـود  تر از قوت طبيعت       بود كه اعتماد بران اغذيه كنيم نه بر ادويه و ديگر آن كه مقدار دوا اندك باشد و قوت او قوى                    

 و مگر آن كه مـزاج سـرد         د و باشد كه بر وى و بال گردد        نبهره تام نتواند يافت و در آن تصرف سودمند نك         و طبيعت   

باشد و منى بسيار و جامد بود ممكن است كه ادويه او را بجنباند مزاج او بگرداند تا قوتى پديـد آيـد جـز در چنـين                            

هاى گرم و  ى معجونبمزاج برد و اعتماد نتوان كرد و اعتماد بر دوا كردن خطا بود و ديدم كه مردى گرم مزاج را طبي

شد و درآخر چندان حرارت غلبه كرد كه سر رگهـاى او              زياده شود هر روز ضعف زياده مى      ادويه فرمود تا قوت جماع      

هيچ تدبير تدارك آن نتوانست كرد و خون هم به طريق بول برفت و تشنج               ه   شد و بول او خون صرف گشت ب        هگشاد

است بهر آن كه گرمى او      تر از همه غذاه     تر و نافع    پديد آيد و مرد هالك شد و نخود در ازدياد قوت جماع قوى            يسبي  

تر كنند تا آغشته شود و هـر          ن رطوبت فضلى است كه مولد ريح باشد و اگر آن را در آب              آ در معتدل است و مغذى و    

 اگـر مـردم سـرد مـزاج آن را بـه انـدكى                رطوبتي هـست    و  در آن  دوه  صبح يك مشت از آن بخورند قوت عظيم و ب         

  زنجبيل خورند صواب بود 

د كه اگر كسى از جماع بكر عاجز باشد بدين نخـود خـام بـه مقـصود رسـد و اگـر نخـود را                          محمد بن ذكريا گوي   

سى كه در آن گوشت و گزروگنـدنا و نخـود و بـاقال بـود و نمـك او بـا       گتر گردد و قليه نر     درشراب آغشته كنند قوى   

تر شـود و مـاهى    ه كنند قوىزنجبيل آميخته بود و زرده تخم مرغ اندازند از جميع اغذيه بهتر بود و اگر عسل در قلي                 

تازه بريان كرده گرماگرم با پياز خام خوردن سود دارد و صاحب مزاج سرد را با زنجبيـل و قرنفـل و خولنجـان و دار                          
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فلفل و مانند آن خورانند و اين طعام نافع است هليون به آب بپزند پس بـه روغـن بريـان كننـد و زرده تخـم مـرغ                             

  سر آن كنند برافكنند و دارچينى اندكى به 

ديگر جوزه مرغ خانگى فربه سه عدد و پيه كبوتر بچه مقدارى كه از سه كبوتر بچـه حاصـل شـود انـدام او جـدا                           

ا نخود و لوبيا و باقال و پياز بسيار بپزد و اندكى مصالح گرم برافگنند و نمك او نمك سقنقور كنند يا نمكى كه                        بكرده  

  با زنجبيل آميخته باشد 

ازه بريان كنند چنان كه رسم است زرده تخم مرغ و توابل چون دارچينى و دار فلفل و زنجبيل                   ديگر تخم ماهى ت   

كنند و ديگر گوشت اشتر جوان دو جزو پياز سفيد يك جزو و نيك بپزند و با آب كامه خوش كنند و عود دارچينـى                         

  كوفته برافكنند 

ريـد كننـد و   ثر تازه و با نارجيل تراشيده ي در شديگر مغز نارجيل پوست سياه دور كرده خرد بتراشند و نان سياه     

  ن بياويزند كه اين جوذاب سخت نافع است  آفربه بربط مرغ فربه و 

ديگر مغز بادام و پسته و فندق و نارجيل تراشيده و خشخاش و شقاقل و انجير خشك سفيد برابر همه را بكوبنـد                  

وقيه در شير تازه بجوشانند و بخورند تن را فربه كند           و كعك خشك كرده و سوده سه چند وزن همه ادويه هر صبح ا             

 مرغ خانگى كه خوراك آنها نخود و مغز پنبه دانه و لوبيا و              يوزهچو قوت باه زياده نمايد مجرب است و كبوتر بچه و            

مغز تخم قرطم و باقال باشد سود دارد و هم گنجشك و كبوتر بچه كه در شكم او سيه و تخم جرجير و تـو درى پـر                            

كرده باشند سود دارد و مردم گرم و خشك مزاج را ماهى تازه بريان كرده و پخته و ماسـت بـا پيـاز و شـير تـازه بـا                        

  ترنجبين يا با شكرو گوشت بزغاله و بره و مرغ سود دارد 

ايه و ادويه كه از انواع طعامها سازند اين دوا منى و ريح زياده كند بگيرند نخود سياه در آب جرجيرتر كرده در س                      

الخـضر يـا      جتهتر و خشك نمايند پس آن را با همچند آن فانيذ بكوبند و به روغن                  خشك كنند و تا سه مرتبه چنين      

روغن پسته يا روغن نارجيل يا روغن پنبه دانه بسرشند و هر صبح و شب به قدر جوز بزرگ بخورند و عقب آن سـه                         

  اوقيه نبيند بخورند
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تر بخيسانند و در سايه خشك كننـد و تـا سـه بـار                 ا در آب خار خسك    د و آن ر   ينديگر خارخسك خشك نرم بسا    

 در شير تـازه نيـك بجوشـانند و انـدكى زنجبيـل              ذچنين كنند و هر صبح نيم اوقيه ازين خارخسك با دو اوقيه فاني            

  افكنند 

رم بـه  ديگر بگيرند و از اين خار خسك پرورده سه جز و عاقرقرحا و شكر طبرزد هر يك چهار جـزو شـربتى دو د                   

  آب گرم 

  ديگر تخم جرجير دو درم لسان العصافير نيم درم كندر يك درم همه را كوفته با زرده تخم مرغ بسرشند 

اند و آن را عجه متوكل گويند بگيرند پياز و بريده به روغن گاو بريان كنند و بيـضه                     جه كه براى متوكل ساخته    تع

  اندكى نمك سقنقور برافكنند گنجشك يا كبوتر بران شكنند و نيم درم خولنجان و 

ست درم شكر سى درم دارچينى نيم درم نيم پخته كنند و اگر به جاى               يديگر زرده تخم مرغ ده عدد روغن گاو ب        

شكر عسل كنند روا باشد و كنجد و خشخاش و بزركتان بريان كرده با عسل سود دارد و براى سرد مـزاج دارچينـى                        

ناشتا يك قدح بخورند و بعد طعام به جـاى آب ايـن شـير خـورد و طعـام                    يك درم شير تازه يك رطل نيك آميخته         

 بگذرانند و هيچ جماع نكنند قوت عظيم دهد ليكن اگر در تن              ترتيب كباب و قليه نرگسى خورند و يك هفته بر اين         

ر حرارتى يابـد   آن را كه تنقيه بدن كرده باشند اگر در ميان اين تدبي و خلط بد يا حرارتى باشد اين تدبير نشايد كرد        

از آن باز ايستد و فصد كند و ماء الشعير و اشربه سرد بكار برد و اين نمك نـافع زنجبيـل دار فلفـل تـودرى سـرخ و                              

سفيد و نعنع و شقاقل برابر كوفته با دو درم نمك سقنقور بياميزند و اگر زنجبيل تنها با نمك ساده آميخته در طعام                       

  تر باشد  بكار برند قوى

قوت جماع و منى زياده كند انجير خشك فربه پنج من حلبه سه من انجيـر را بـشويند تـا غبـار از آن                         اشربه كه   

تر كنند چندان كه دو سه انگشت آب بر سر آن بايستد اگر زمستان بود سه شبانه روز جاى گـرم                       پاك شود و در آب    

ب قوت انجيرگيرد پس يك جـوش بدهنـد و          نهند در تابستان يك شبانه روز و اگر بهار يا خزان بود و شبانه روز تا آ                

افشرده صاف نموده آن را در ديگ سنگين كرده برابر آن عسل بياميزند و هليون و تو درى سرخ و سفيد هر يـك دو                         
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درم زنجبيل سه درم دارچينى جوز بوا به سباسه خير بوا هر واحد يك درم همه را كوفته در صره كتان سست بسته                       

الند تا قوت ادويه دراين شراب آيد پـس  مشانند تا به قوام آيد و هر ساعت آن صره را همى در آن ديگ افكنند و بجو     

  راب مقدار دو اوقيه بخورند شصره را افشرده بيرون كنند و از آن 

شراب گزر بگيرند گزر ده من و بشويند و پنج سبز از وى دور كرده به قدر درم ببرند و در ديگ سنگين كرده سه 

آب در آن داخل كنند و سر ديگ به گل محكم كرده بر آتش نرم بپزند و چون داننـد كـه پختـه                        من    دو  و لبهحمن  

شد از آتش گرفته سرد كنند پس سر ديگ گشاده گزر را افشرده صاف نمايند و برابر آن آب انگبين آميزند و همـان                        

ابـر آب گـزر شـراب انگـورى بـا            افكنند و همچنان بپزند و بعـضى بر        )553ص   (ادويه كه در شراب انجير مذكور شد      

  آرند انگبين افزوده به قوام مى

تر كنند در روز پـس بجوشـانند تـا            ديگر نخود سياه پنج من بشويند تا خاك از آن پاك گردد وآرد در ده من آب                

 آب قوت نخود تمام بستاند و صاف نموده برابر آن انگبين بياميزند و صره ادويه كه مـذكور شـد در آن افگننـد و بـه                          

كنند يا در آب گزر يـا در آب         جرجير  تر    تر شود و اگر نخود در آب        قوام آرند و اگر با اين مقدارى شراب بياميزند قوى         

  تر شود شلحم قوى

معجون شقاقل زنجبيل دارچينى هر كدام يك جز دو تخم انجره عاقرقرحا فلفل هر يك نيم جزو حلتيت ربع جز                    

 بـا آب گـرم يـا شـراب          يـك بفچـه   ته بيخته با انگبين بسرشند شربتى       و تخم جرجير خردل هر واحد يك جز و كوف         

 مـساوى همـه را كوفتـه بـه مغـز            رب قوى است پياز سفيد شقاقل مغز گنجشك كـشن خرمـا كنـد             حممزوج و اين    

گرم سرشته حبها به قدر نخود سازند وقت حاجت هفت حب در شـراب حـل كـرده                  گنجشك خشك كرده با آب نيم     

ز هفت حب زياده نشايد خورد كه هيچ كس برابر طاقت كسى كه اين حبها خورده باشد ندارد و                   بخورند و گويند كه ا    

اين دواالئق مزاج معتدل است مغز تخم خربزه مغز تخم خيار و خيار بادرنگ و تخم خرفه هر يك سه درم مغز تخـم                     

 هر يك نـيم درم تـودرى        كدو پنج درم مغز بادام خشخاش هر يك شش درم كتيرا دو درم زنجبيل خولنجان شقاقل               

و مثقـال بخورنـد و      دتخم گزر تخم هليون مغز چلغوزه هر واحد يك درم ترنجبين يكمن به دستور معجون سـاخته                  
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 كـه در    بـه نـوعي   استعمال قضيب گاو خشك كرده كوفته به قدر دينار بزردى بيضه نيم برشت و كذا پنير مايه شتر                   

ر قـوت  ي تقويت عظيم كند و گويند كه خايه گـورخر و پيـه شـ   عالج كلى در قول شيخ رئيس گذشت عجيب است و   

  بزرگ نمايد و من عالج جوانى سرد مزاج كردم و از هيچ دوا چنان شكر نكرد كه از قضيب گاو 

نه مرطبـه كننـد و      حسمابن الياس گويد كه اگر ضعف باه از استفراغ كثير مفرط باشد انعاش قوت مريض باغذيه                 

ار نمايند و هر صبح جالب از شكر سفيد ده درم عرق گـاو زبـان ده درم تـودرى سـرخ و                       راحت و سكون و آرام اختي     

ا لحوم حمالن و تيهود دراج يا هريسه معمول به گوشت بره يا بط يـا                بسفيد هر واحد سه درم بياشامند غذا نخوداب         

عش قوت و شراب ريحـانى      ماكيان و حلواى نشاسته و اگر از ضعف بدن و قلت غذاى او باشد تقويت بدن به غذاى من                  

ا يحيم و قليه معمول از گزر لكنند و هر صبح شربت سيب و گالب و عرق بارتنگ هر يك ده درم بنوشند و غذا ماء ال

 دراج و كبك كه اندر آن قـدرى دارچينـى و پيـاز و تخـم هليـون                    و نخود به مغز بادام و گوشت بره و ماكيان و تيهو          

ر و شلحم گوشت فربه سازند و افضل عالج براى ايشان رياضت معتدل بعد تناول غذا                پخته باشند يا قليه از پياز و گز       

و حمام معتدل و خواب بعد غذا و سرور و لهو و ترك جماع مدت طويل نيست و اگر از قلت منى به سبب بـرودت و                           

سه معمـول از گوشـت      يبوست غالب بر بدن باشد ادويه مسخنه مرطبه بخورند و استكثار از غذا نمايند و هر روز هري                 

بره و لحوم فربه تناول كنند و زنجبيل مربى و نارجيل به شكر و نـاطف بـه مغـز بـادام و جـوز و حلـواى معمـول از                               

نشاسته و مغز بادام و جوز و مغز حب البطم و پسته و فندق بخورند يا هر صباح معجون فالسفه بخورند يـا معجـون                         

 يك مثقال تناول نمايند و معجون كه در آن سره سقنقور سه درم اسـت                لبوب كه در ادويه مركبه مذكور شد هر روز        

شت دو درم بخورند و اگر سبب او برودت آالت منى باشد هر صباح جالب از گلقند عسلى               ذو در قول صاحب كامل گ     

ل كننـد و    ده درم يا شربت بادرنجبويه ده درم بنوشند يا زنجبيل مربى يا شقاقل مربى هر كدام كه باشد ده درم تناو                    

يسون و كردياد دارچينى و زعفران و مطبخن از         نگزر مربى نيز ايشان را نافع است و غذا مزوره نخود به مغز قرطم و ا               

سان العصافر تخم گزر تخم شلحم تخم جرجير تودرى سرخ و سفيد هر             للحوم دراج و كبك سازند و اين دوا بخورند          

ز سر گنجشك دو درم باريك سائيده به عسل كف گرفتـه معجـون              واحد پنج درم فلفل سه درم شقاقل چهار درم مغ         
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 ي درم و گالب ده درم و يا شـيره         هسازند و اگر سبب او حرارت آالت منى باشد هر صبح جالب از سكنجبين ساده د               

 و  تخم خرفه سه اوقيه يا شكر ده درم يا دوغ گاو يك رطل بياشامند و غذا مزوره زرشك يا انار دانه به گوشت بزغاله                       

  چوزه مرغ خورند 

و اگر سبب او در رطوبت آالت منى باشد هر صباح جالب از تخم شلحم و تخم گـزر هـر واحـد سـه درم گلقنـد                            

عسلى ده درم بدهند و غذا قليه با مصالح گرم و يا اين دوا بخورند كه منشف رطوبت فضلى و محرك شـهوت جمـاع             

يخ سوسن پنج درم تخم پياز تخم هليون هر واحد چهـار درم             ايشان است فلفل دار فلفل زنجبيل هر واحد سه درم ب          

نخود سفيد ده درم كنجد مقشر هفت درم باريك سائيده وبه عسل كف گرفته معجون سازند شربت يـك مثقـال يـا                       

 به عسل كف گرفته بسرشند شربتى يـك  بيختهبگيرند حب الزلم و حب قلقل و تخم شلحم هر واحد سه درم كوفته          

 اوقيه به ترنجبين ده درم بنوشند و غـذا گوشـت بـره              هسبز  ب حرارت و يبوست باشد هر صبح شير         مثقال و اگر سب   

مطبوخ به كدوتر بخورند و حقوين وقطن و قضيب را به روغن بنفشه و كدو چرب كنند و اين حقنه به عمل آرند كله     

رطل بماند صاف كرده پيه ماكيـان        ميده هر واحد ده درم بدو رطل آب بپزند تا نيم             سپائچه بره و هليون رطب سبو     

  ه كنند نپيه بط هر واحد ده درم روغن گاو ده درم آميخته حق

انطاكى گويد كه ضعف باه اگر از كبر سن باشد عالج نپذيرد و آنچه از احجاف بدن به سبب امراض باشد عالج آن 

 خون و منى كند و لباس مهزل مثل معلوم است و گاهى از تواتر گرسنگى و روزه و سوء معيشت و قلت غذائيكه تولد      

ترين اسباب قاطع باه ترادف هموم خشن از موى و خواب بر مثل سنگ حادث گرددو اين را اسباب عامه نامند و قوي     

و كدورات نفسانى است و عالج هر يك از اين اسباب كه مذكور شد قطع آن سـبب اسـت و بعـد از ازالـه آن هرگـاه                             

 بود آن عينت است و آن نيز العالج است و اال اگر تشويش عـضو رئـيس باشـد اوالً                     ضعف باه موجود باشد اگر خلقى     

ن است كه اجماع واقـع شـده بـر اخـذ            ييح يافته شد ا   ح كنند و خالصه اشيايى كه باختيار و تجربه ص         وعالج آن عض  

 كـه اجتمـاع ايـن در        اند  اغذيه و ادويه باهيه در شروط ثالثه يعنى آن كه جامع حرارت و رطوبت و نفخ باشد و گفته                  

تـر    اس و خرما همچنان به صحت رسيده بلكه گاهى يكى از اين هـر دو عظـيم                قلق و سواى نخود نيست و بودن        دمفر
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تنـاوالت اسـت يـا      مبود و كذلك به قول ايشان اين در سواى زنجبيل مجتمع نشود و در آن نظر است بعده ادويه يا                     

م اسـت و از     ي اين اصول تقـس    پسست يا زنان يا مشترك       ا به مردان مسوحات يا حقنجات و هر واحد ازاين با خالص          

مجربات اين است كه شيخ بدان اشاره كرده كه حيوانيست به صورت انسان و از چشكمه بقريه مسمى بثول است در                     

شـود و بـر كـنج دهـن آن كـف              آيد و بعضى بر بعض سوار مى        اعمال شقيق از شام به شهر اسباط يعنى امشير بر مى          

كند و وصف عمل او در اين باب ممكـن نيـست و چـون گوشـت او پختـه                      اشد يك حبه از آن بعد ياس قائم مى        ب  مى

بنوشند همين فعل كند ليكن كم از آن و قريب اين سقنقور به مصر است و معتمد اجزاى او آن است كه گـرد نـاف                          

 چلغوزه هـر واحـد يـك جـز و تخـم              سازند و صفت معجون او اين است زنجبيل مغز         برا با ادويه و مرك     اوست و آن  

جرجير تخم گزر تخم شلحم هر واحد نيم جزو خولنجان عود هندى مغز پسته پيه سقنقور مغز قرطم فلفـل سـفيد                      

زراوند تخم انجره زعفران هر واحد ربع جزو سائيده بسه چندان عسل بسرشند شربتى پنج درم و قريب اين معجـون                     

 مقشر خبث الحديد تخم انجره پوست ترنج افزوده همه اجزا مساوى گرفتـه              فالسفه است و در اصول قديمه او كنجد       

وش است و اين معجون شهوت انگيز       ننجفبه دستور معجون سازند و از جمله تراكيب مجربه ترياق الذهب و معجون              

ك رطـل   تر آب پياز سفيد هر كدام ي        ه ماست آب حسك   يو منى زياده كند فربه نمايد و امساك آرد و از تركيب مجر            

نموده يا مثل آن شير ماده گاو آميزند و سه اوقيه تـرنجبين             تر كنند پس صاف       با هم آميخته نخود سفيد شب در آن       

آورده آرد    آتش فـرود   زا  و به عسل قدر كفايت بر آتش تسقيه دهند چون تمام آب برو             در آن حل كرده صاف نمايند     

ه زنجبيـل قرنفـل دارچينـى       يقوتخم خشخاش هر كدام يك ا     گندم آرد نخود حلبه كنجد سفيد مغز بادام مغز فندق           

تخم جرجير تخم شلحم تخم گزر عود هندى هر كدام شش درم پوست بيضه مرغ نشاره شاخ نر گـاو و قـضيب گـاو                         

ب مصطكى قسط شيرين هر كدام سه درم كوفته بيختـه بـا عـسل مـذكور                 رنخشك هر كدام چهار درم عاقرقرحار ز      

زهر و اكل مرباى جوز و جوز شرب تـرنجبين و           د  استعمال نمايند و از حجريات شرب مخا       سه درم    رقده  بسرشند و ب  

خولنجان به شير است و اين روغن نعوظ قوى كند و شهوت برانگيزد و پشت را محكم كند و اوجـاع او زائـل كنـد و                           

نيم جزو همه را در     مجرب است فرفيون قسط عاقرقرحا هر كدام يك جز و فلفل سياه حب الغار بيخ نرگس هر كدام                   
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قنها عمده در اين جـا آن اسـت         عر بمالند و اما در      يده چند آن زيت بپزند تا نصف بماند صاف نموده بر پشت و مذاك             

كه از شورباى كله پاچه و ماكيان خوشبو باادويه كه مذكور شد بسازند و شرب حـب شـونيز روغـن او عجيـب اسـت       

ر قلب هدهد و دماغ گنجشك و خروس با هم بخورنـد شـهوت را بـه                 ت و عسل و در خواص آمده كه اگ        يخصوصاً باز 

قوت برانگيزد و همچنين جرجير با همچند آن نارجيل و نصف آن عاقرقرحا چون به عسل بـسرشند و صـبح و شـام                        

  استعمال نمايند 

ه سبب ابو منصور گويد كه اگر از شهوات باطل نگردد مگر شهوت جماع فقط پس آن به سبب قلت منى باشد يا ب

قلت حدت و لذع و اگر سبب قلت منى بود خروج او اندك باشد و معالجه او به اشيايى كـه توليـد و تكثيـر او نمايـد        

بايد كرد و اگر خروج او بسيار بود عالجش به مهيج و محرك نمايند و آن اشياى لطيفه حاره است كه بـا وى حـدت            

يه مسخنه محركه اخالط حاصل شود و احتياج بدان در ابدان            او باغذيه و ادو    ينباشد و بدان كه تحريك منى و تسخ       

يت كـه آن بـار      تز افضل بود مثل حل    يه كثيره االخالط البته بود اگر ممكن باشد كه مع ذلك نفخ پيدا كند آن چ               دبار

جيـر و ماننـد     ر بلبوس و حرف و گندنا و نعنع ج        ته قوت گرمى او منفخ است و كذلك تخم انجره و پياز و خاص             دجوو

جات كه درآن تسخين نواحى بود كه اندر آن منـى اسـت و اكثـر بـه                  نن و ايضاً گاهى به مروخات و مسوحات و حق         آ

سوى اينها كسى محتاج بود كه جگر او گرم و مزاج خصيتين او بارد باشد بهر آن كه او محتـاج بـه تحريـك منـى و                            

مـشرف بروقـوع در امـراض حـاره گـردد و از              و جگر او گرم شود و        دبخوراين معني   تهيج اوست و چون ادويه فاعل       

معمول از ماهى تازه و زردى بيضه و گندناست و شورباى گوشت بره و شلحم و گـزر و                   مزيد باه خاگينه    اغذيه مركبه   

لوبيا در روغن گاو و طبا هيچ بهليون و حرشف و پياز و گندنا سود دارد و اگر در زرده بيضه سخن تخم ترب و تخـم                           

ير و تور درى سرخ هر كدام كه باشد دو درم سوده آميزند نافع بود و همچنين اگر خـروس سـفيد          انجره و تخم جرج   

عـسل  حصه آن آب پياز سفيد و نـصف وزن آب پيـاز         سوم  جوان در آب بسيار بپزند تا مهرا شود و آب او صاف كرده              

ين است  رنجب صالح بود و دواء الت     داخل كرده بپزند پس صبح و هنگام خواب بخورند و از ادويه مركبه كه مزاج حار را                

حلوا گـردد وقـت     چو هر روز ناشتا يك اوقيه بخورند و يا بگيرند نخود و كوفته در شير تازه و روغن گاو بپزند تا مثل                       
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وزه بخورند و بران نبيند يا طال به قدر دو اوقيه بنوشند و يك هفته استعمال نمايند و يا آب انار شـيرين بـا                         خواب چ 

ند تا غليظ گردد و بعد از آن تخم اسپست سوده در آن آميزند و مثل جوزه بر نهـار بخورنـد و دوغ گـاو                          آتش نرم بپز  

لبوب است و آن در قول مـسيحى گذشـت و           بارد را صالح بود معجون      شيرين و لحم بقر آن را نافع بود و آنچه مزاج            

 پياز افشرده و آب جرجير و روغن گـاو و           اوقيه روغن ماده گاو بگيرند آب حسك افشرده آب        ه  معجون بزور سه درم ب    

عسل مساوى و با هم آميخته در آفتاب نهند تا غليظ گردد و بعده با آتش ماليم بپزند و هر روز دو اوقيه بخورند كـه                  

انـد هنگـام      در قول شيخ گذشت قبل طعام و بعد آن انـدك           بليغ النفع است و ايضاً دواى ده درم دارچينى و شير كه           

 از گوشت ميش باشد و بران نبيند صرف بنوشند و اگـر از          ج تا آن كه تمام خورده شود و طعام طباهي          بخورند ينگشت

فصد يا اسهال و شرب ماء الشعير قطع آن كنند و گوشت و شراب چند روز ترك نمايند و                   ه  اين حرارت هيجان كند ب    

ه جـ ونى نيـز امز   غـ سـت و زر   وااين بهتر د  لدم ساكن الحدت باشد     اتقليل غذا كنند و كسى را بدن او پاك بود و قليل             

بارده را نافع بود و اين دوا منى افزايد و تقويت باه نمايد تخم هليون و شقاقل  زنجبيل و تو دريين و بهمنين و تخـم                   

انجره هر يك سه درم حب الرشاد و لسان العصافير          و تخم   رطبه و تخم شلحم و تخم ترب و تخم گزر و تخم جرجير              

 مفيـد   نيزكوفته معجون ساخته پنج درم برنهار بخورند و اطريفل كبير و دواء البضل              درم  فانيذ سى   هر يك پنج درم     

تـر و در    يك اوقيه بخورند از آن در حرارت كم       يك جزو به قوام آورده      است و اگر از آب پياز يك جز و فانيذ سنجرى            

ز و تخم انجره عاقرقرحا حرف هر يـك نـيم           تر باشد و ايضاً شقاقل زنجبيل دارچينى هر واحد يك ج          توليد منى بيش  

جـزو   گـردد بگيرنـد حـسك مـدبر يـك           را مهدى استعمال مى    جزو كوفته به عسل زنجبيل مربى بسرشند و اين دوا         

تر اوقيـه و شـير        عاقرقرحا ربع جز و زنجبيل يك جزو شكر طبرز مساوى همه و چهار درم بخورند و يا بگيرند حسك                  

پانزده درم روغن گاو وقت خواب و يا تخم جرجيـر بـه مثـل    و  رند دار فلفل يك درم سوده       اوقيه كه نافع بود و يا بگي      

 و به قدر جوزه نهار بخورند و بااليش بيضه نيم برشت بنوشند و اين حقنه باه را بيفزايد حسك يـا                      شندآن فانيذ بسر  

د و گندم هـر واحـد يـك         بس يا تازه سه كف تخم شلحم تخم جرجير تخم پياز تخم هليون هر واحد يك مشت نخو                 

كف مغز سر گوسفند و حرام مغز او گرفته بر همه چندان آب اندازند كه آن را بنوشند و نصف وزن آن شير و بپزنـد                          
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تا مهرا شود و صاف كرده باز بپزند تا غليظ گردد و پس چهار اوقيه از آن بگيرند و روغن بطم يك اوقيه داخل كـرده                          

تبرز حقنه نمايند و ده شب جماع نكنند و اين حقنـه تقويـت بـاه و طردريـاح و                    چند شب متواتر بعد خالى شكم و        

 هر واحد يك سكرجه روغن       پايچه ون كند بگيرند شير تازه و آب سداب و آب گندنا و روغن            ختسمين بدن و تصفيه     

 نـيم درم قاقلـه      را ده درم بادام تلخ ده درم خرف سفيد        ضالخ  جتهنبه ده استار روغن     در ده درم روغن حكتى      يبيد انج 

ها را با آتش مالئم گرم كنند و ادويـه بـران بپاشـند و در     ده درم اشق يك درم جاو شير به قدر نخود سائيده و روغن          

 يـك كـف   و آن و قلعـه اليـه    يابتداى هر ماه مرات حقنه كنند و اين حقنه قوى است بگيرند سر گوسفند و خـصيه                

ر س هر واحد يك كف و بران آب چندان كه آن را بپوشند انداخته و                گندم و تخم جرجير و تخم شلحم و تخم هليون         

جوز نيم اوقيه   كنجد يك اوقيه و روغن      روغن  گرفته   يك اوقيه     آب  بسته در تنور بنهند تا مهرا شود پس از اين          گيد

لى نـدك عـس  اداخل كرده وقت خواب حقنه كنند و اووالحقنه از آب چغندر و بورق و خطمى سازند و اگـر خواهنـد                  

يـده باشـد و در   مبيفزايند تا روده از رطوبت فزونى پاك گردد و پس حقنه مذكور نمايند و طعام گوشت حمل ونـان           

سه و در آخر آن به عمل آرنـد و جمـاع            و  سه در وسط    و  شب دوم حاجت حقنه اولى نباشد اين سه شب در اول ماه             

   كه فائده عجيب نمايد تر بنوشند و شراب بياشامند و خواب مفرط كنندنكنند و آب كم

و ايضاً روغن جوز رطل حسك نيم كوفته رطل شير تازه و سه رطل زنجبيل نيم كوفته اوقيه فانيذ اوقيه بپزنـد و                       

چند جوش داده و صاف نمايند و دو اوقيه از آن گرفته روغن زنبق و بان هر يك نيم اوقيه آميخته حقنه كننـد و ده                          

تر از آن اسـت و      ر از اول است و شديدتر در تهيج منى است اال در توليد منى كم              ت  شب جماع نمايند و اين حقنه گرم      

ـ         جهيا به روغن جوز و روغن گاو و آب گندنا هر واحد سكر             ه اسـت پيـه شـير بـا         ا و حقنه كنند و اين حمول مقوى ب

 و قـدرى در  ديا انگزسازند و خر بهروزه گداخته شياف سازند و بدان حمول نمايند كه عجيب است و يا شيافه از پيه       

شـياف سـاخته   گرفتـه  پيه بط يك اوقيه مغز پنبه دانه و عاقرقرحا هر يك نـيم اوقيـه        يا  احليل نهند كه نعوظ آرد و       

  بردارند 

غذيه محموده مؤلد خون جيـد      اسعيد گويد كه ذهاب شهوت جماع اگر تابع قلت منى باشد عالجش به استعمال               
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 صاف و دخول حمام در فاهيت و طيب بايد كرد و اگر تـابع غلبـه مـزاج بـارد                     مثل لحم حلوان و نان پاكيزه و شراب       

يان و خورانند و اگر كفايت نكند جوارش مسك دهنـد           رباشد جلنجبين و آب نيم گرم كبوتر بچه بريان و گنجشك ب           

زرقطونا به جـالب   تخم خرفه با بيرخصيتين بمالند و اگر تابع غلبه مزاج حار باشد ماء الشعير و شيرهبو روغن زنبق    

قليل تعب نمايند و روغن بنفـشه بـر خـصيتين           تبنوشند و ماهى بريان و جغرات با پياز و كذا كاهو و خيار بخورند و                

ر بخورند و   ببمالند و اگر تابع غلبه رطوبت باشد سكنجبين بزورى و آبى كه در آن عود جوشانيده باشند بنوشند و قنا                   

ه مرطبه مثل لحم حمالن فربه به طريق اسفيد باج به نخود پختـه و زردى بيـضه                  يبوست باشد اغذي  ي  غلبهاگر تابع   

واصـلت  مبخورند و استحمام با آب شيرين كنند و مالش اعضا به روغن و موم و امتناع از حركت متعب و فكر دالم و                        

اغذيـه مزيـد منـى      انسان به مواضع افراح و لهو و لعب و سرور و طيب و شرب شراب ممزوج با آب كثير و اسـتعمال                       

  مثل لحوم بزغاله يك ساله با پياز و گزر و مغز سر گنجشك و قنابر و خوردن انگور مناسب 

 اغذيه خفيفـه كننـد و تقويـت جگـر بـراى             هخضر گويد كه اگر به سبب ضعف بدن و قلت غذا باشد تدبير ناقه ب              

نى برودت آالت منى باشد معجون لبـوب        تكثير ماده منى و تقويت دماغ براى قوت اعصاب نمايند و اگر سبب قلت م              

 و جوارش مشك دهند و برخصيتين روغن زنبق بمالند و اگر سببش حرارت و يبوست مزاج بود ادويه هارحو معجون 

حاره يا بسه اصال استعمال نكنند كه ماده منى را قطع كند تخفيف بلكه در اين جا به مرطبات بارده جهـد نماينـد و      

اهيه مثل رشته و هرائس خصوصاً بـه شـير تـازه و آب              ب بوز و انار شيرين به كار برند و اغذيه           تر  فواكه رطبه حتى كه   

نارجيل و عصائد و پستان حيوانات مطبوخ به مغز بادام يا روغن آن و غير آن در اقوال سابقه مذكور شـد و بايـد كـه                           

و غـذا كـه    آميزند و بدان كـه هـر دوا  نمك طعام ايشان نمك سقنقور باشد و اگر حاضر نبود در نمك اندك بوزيدان           

تمـام در   نفخ پيدا كند پس او نفخ را يا در معده تولد كند يا در عروق فقط يا درهر دو معĤ و نفخ متولد در معـده يـا                             

امعا تحليل شود يا چنان نباشد بلكه باقى ماند تا آن كه به عروق گردد و قسم اول در شكم نفخ كثيـر پيـدا                         معده يا   

نعوظ نشود و قسم ثانى نعوظ كثير و تمديد قوى در عروق واجب كند و نفخ شكم نيـارد و ثالـث بـين                        كند و موجب    

المر باه به غايت نافع     و  بين باشد و ادويه مفرده و مركبه نيز مسطور شد و خولنجان در شير تازه و ماده گاو تر كرده                     
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چه و گندم و كبوتر بچـه و جرجيـر و مغـاث و              و مجرب و صحيح است و اين حقنه براى تقويت باه نافع است كله پائ              

 شود صاف كرده روغن گاو و شـير         ابوزيدان و شقاقل و مغز چلغوزه ربع ربع جزو در تنور يك شب كامل بپزند تا مهر                

  .  اضافه كرده و بر پشت خوابيده و حقنه كنندوقور و روغن ناردين ثمن يك جزنقسپيه گره 

   

   و شريفهعالج ضعف باه از ضعف اعضاى رئيسه

   

خفقان گفته شد بدان عالج كنند و بفرحـات و شـبوحار و             در  اگر به سبب ضعف قلب باشد هر چه در بحث آن و             

بار و حسب مزاج تقويت و تعديل مزاج ثلب نمايند و دواء المسك در ميناب مخصوص است و بهمن سفيد يـك درم                       

و غم دور دارند و ايـضاً سـقوط بـاه كـه بـه باعـث       سوده به شربت سيب سرشته هر صباح خوردن مفيد بود و از فكر           

كند و در موسم گرما نقوع براده صـندل و گـشنيز و كـشمش سـبز و پوسـت                      اختالج قلب باشد فصد آن را فائده مى       

  هليله زرد هر يك توله شب در آب گرم خيسانيده صبح آب زالل آن با نبات دو توله دادن سودمند بود 

 تقويت آن به عالج ضعف دماغ نمايند و از معـاجين مقويـه و شـمومات و اطليـه                    و اگر به سبب ضعف دماغ باشد      

موافق مزاج و غير آن و لبوب و مغز هاسيما مغز گنجشك نر را تاثير عظيم است و بسكه گاو مخلوط كرده خورانيدن                       

مقدم دارند به عده    اولى است و در تعديل مزاج دماغ كوشند بدان چه ضد سبب بود و اگر ماده غالب باشد تنقيه آن                     

  تبديل نمايند 

و اگر به سبب ضعف جگر يا معده يا گرده باشد تقويت هر واحد و اصالح مزاج آنها به حسب واجـب كننـد بـدان                          

  چه در بحث آنها مسطور شد 
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  ذكر بعض ادويه مجرب در اين باب 

   

به چينى قرفه فلفل سفيد هر يـك        از جمله حبوب و حريرها و حلوها اين حب مجرب است عود هندى قرنفل كبا              

سه درم بالنگو دو درم دار فلفل تخم بابونه يا گل آن مرواريد ناسفته هر واحد يك درم زعفران نيم درم كوفته بيخته                       

با قند كه در گالب به قوام آورده باشند سرشته به قدر نخود و حبها سازند كه در نعوظ و بطوى انزال اثرى تمام دارد 

 هاضمه را قوت دهد شربتى دو دانگ و جهت اشتها و هاضمه هفت حـب و بهـر امـساك دو حـب در                          و دو اشتها آور  

  د حل شود و ديگر بدارند ودهان دارند اگر ز

حب جدوار كه مقوى جميع اعضاى رئيسه و باه است و نشاط آور و مجرب است جد وار خطائى عود هندى قاقله                      

بهمن سرخ مايه شتر اعرابى هر يك سه ماشـه زرنبـاد در ونـج عقربـى                 سنبل الطيب دارچينى لسان العصافير قرنفل       

صندل سفيد مرواريد ناسفته ياقوت سرخ عود بلسان فلفل سفيد زنجبيل ريوند چينى بادرنجبويه سـاذج هنـدى بـه                    

سباسه خولنجان كبابه چينى عود صليب بوزيدان تو درى گل سرخ تخم فرنجشك دو قوعا قرقرحا هر يك دو ماشـه                     

 صيدا هر يك پنج ماشه صمغ عربى هفت ماشـه           ي سمكه او زبان خصيته الثعلب مصطكى طباشير پوست ترنج       گل گ 

نبات سفيد بيست ماشه كوفته بيختـه بـه گـالب           بهمن سفيد هفت ماشه     عنبراشهب مشك تبتى هر يك يك ماشه        

خشك نماينـد و شـربتى از       سرشته حبوب سازند به قدر نخود و بورق طال و نقره هر يك يك ماشه پيچيده در سايه                   

  پنج تا هفت حب با عرق گزر يك اوقيه فرو برند 

حب قاد زهر معدلى تاليف حكيم علوى خان كه مجرب است فاد زهر معدنى پنج مثقال مرواريد نا سفته كهرباى                    

شقاقل بهمن سرخ بهمن سـفيد طباشـير گـل گـاو زبـان              مرمري  شمعى ياقوت رمانى زمرد كهنه سبز صاف مرجان         

ل سفيد دارچينى هر واحد يك مثقال و يك و نيم دانگ زعفران چهار دانگ عنبراشهب مشك تبتى هر يك نيم صند

مثقال جواهر را با گالب صعاليه نموده ورق طالى محلول نيم مثقال ورق نقره محلول چهـار دانـگ و ادويـه كوفتـه                        

  هر روز چهار حب فرو برند بيخته عنبراشهب را با نبات سوده از مجموع حبها به قدر نخود سازند 
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ايضاً حب فاد زهر تاليف والد حكيم ممدوح كه مجرب است فاد زهر حيوانى فاد زهر معدنى عـود هنـدى قرنفـل                       

الثعلب هر يك نيم مثقـال عنبراشـهب نـيم دانـگ              دارچينى جوز بوا به سباسه سنبل الطيب شقاقل بهمنين خصيته         

بها سازند به قدر نخود و بورق طال ده عدد پيچيـده در سـايه خـشك                 به آب ح  بيخته  زعفران يك و نيم دانگ كوفته       

  كنند شربتى دو حب

آورد و داشتن او      حب عنبر تأليف حكيم مومن در تقويت باه و امساك بى نظير است و بعد شش ساعت نعوظ مى                  

 مثقال در دهان موجب ادامت نعوظ و خوشبوى دهان و مقوى دماغ است مشك خالص مصطكى قرنفل هر واحد يك               

الثعلب خولنجان هر يك دو مثقال مايه شتر اعرابى سه مثقال كوفته بيخته به گالب حبها به قدر                    عنبراشهب خصيته 

نخود خام بنوشند و تـا      تره تيزك يا  آب      فندق سازند و هر روز يك عدد بخورند و عقب آن شراب يا شير تازه يا آب                  

زياده از آن هم توان خورد قبل از جماع بدو سـاعت حريـره كـه                ج  انيم مثقال زين حب ميتوان خورد و مرطوب المز        

مقوى باه و دماغ و مؤلد منى است مغز بادام مقشر يك توله مغز تخم معصفر مغز پنبه دانه هر يك دو مثقـال تخـم                          

خشخاش سفيد يك مثقال بهمن سفيد تودرى سفيد ثعلب مصرى هر يك دو رم زنجبيل نيم مثقال گالب شير ماده               

 در گـالب و شـير بـرآورده صـاف كـرده      ي يك و نيم پا و نبات مصرى چهار توله از مغزيات و خشخاش شيره              گاو هر 

 كرده بنوشـند و هـر كـه    دبپزند تا به غلظت رسد مصرى و ادويه ديگر سائيده در آخر جوش آميخته فرود آرند و سر        

  د پيدا گردد اين را بعد جماع بنوشند ضعف نيارد و منى زياده از آنچه خارج شده باش

و ايضاً بگيرند شير گاو و يك آثار و بجوشانند تا سوم حصه خشك شود پس زردى بيضه مرغ چهار عدد انداختـه                       

يب به نصف رسد بعده نشاسته دو دام در روغن گاو چهار دام بريان كرده اندازند و                 رچمچمه بگردانند تا آن كه شير ق      

ن دو سرخ مشك و عنبر و دو سرخ ثعلب مصرى سوده شش ماشه              چمچمه زنند پس دارچينى يك و نيم ماشه زعفرا        

ورى مـزاج   رنبات به قدر حاجت گالب دو دام انداخته بياميزند و بخورند حريره تاليف حكيم علوى خان كه نافع محـ                   

 خشخاش سفيد يك توله حسك مربى مغز بادام مقشر هر يك چهار ماشه در شـير                 ياست تخم خيارين دو توله دانه     

 بر آورده گالب پنج توله آميخته بجوشانند تا غليظ شود ثعلب مصرى يك توله بهمـن سـفيد يـك                     يشيرهگاوميش  
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توله شقاقل تخم شلحم خولنجان هر يك يك ماشه نبات سفيد سه توله سائيده آميزند و دو سـه جـوش داده فـرود                        

  آورده سرد كرده بنوشند 

خم گزر هر يك دو ماشه سوده در شـير گـاو مـيش پـا و     ايضاً كه در تقويت باه عجيب الفعل است ثعلب مصرى ت          

سير جوش دهند و چمچه بگردانند تا مانند حريره شود فرود آورده دارچينى زنجبيل شقاقل بهمنبين خولنجان هـر                   

  يك نيم ماشه باريك سوده نبات سفيد دو توله آميخته بنوشند 

 مغز فندق هر يك بيست دانه نـشاسته دو تولـه            حريره از تاليف حكيم شريف كه مقوى و مبهى است مغز بادام و            

سكه قدرى در اثناى پختن داخل كنند و        مهر سدا در آب شيره كشيده بر آتش مالءم بپزند و نبات به قدر حاجت و                 

 هر يك دو ماشه هر سه را خوب سائيده داخل كنند و بخورنـد           شقاقلپيش از فرود آوردن ثعلب مصرى بهمن سفيد         

اسـت بـه نـسخه ذكـائى و حلـواى خـصيته الثعلـب از                ل  قوى باه و پشت و گرده و دماغ و د         و حلواى موچرس كه م    

  تصرفات حكيم علوى خان كه در تقويت گرده و آالت تناسل بى نظير است و نيز نافع بود 

جه مناسب است نيم پياله گالب و مثل آن عرق بيدمشك بر آتش مالئم نهند تا بـه جـوش                    زمادوائى كه در اكثر     

س پنج عدد زرده تخم مرغ بر پارچه سفت ريختـه انـدر             پدك قند سفيد اضافه نمايند چندان كه شيرين شود          آيد ان 

آن بيفشارند كه قطره قطره بچكد و به قاشق بر هم زنند تا مثل حريره شود اندك دارچينى و بيخ بنفشه كوفته بران                       

  ايت سودمند است پاشيده به دستور قهوه ميل نمايند كه در تقويت باه و امساك به غ

سفوفات و عرقيات سفوف كه مقوى است عنبراشهب يك توله مصطكى موصلى سفيد ثعلب مصرى طباشـير هـر                   

  يك چهار توله نبات هم وزن ادويه كوفته بيخته از شش ماشه يك توله بخورند 

ـ                    ى نظيـر اسـت     سفوف تاليف حكيم اكمل خان كه براى قوت باه و امساك و تقويت اعضاى رئيسه گرده و مثانه ب

گوند كتيرا گلنار صندل سفيد طباشير نشاسته موچرس خارخسك پرورده مائلين قلعى كشته هر واحد چهـار ماشـه                   

كهرباى سوده مصطكى گل ارمنى ثعلب مصرى شقاقل لسان العصافير پكهان بيد مايه شتر اعرابى لـووهگجراتى هـر                   

نه ماشه پوست بـيخ مولـسرى پوسـت پـنج گنچـال             يك سه ماشه سنبل الطيب دو ماشه تو دريين بهمنين هر يك             
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ى چـ  االيي سنكاهولى سنگها حاره خشك هر يك پنج ماشـه دانـه     كيكر پوست بيخ   پوست پنج جهربيرى پوست بيخ    

  شش ماشه كوفته بيخته برابر آن نبات سفيد آميخته يك توله با آب سرد بخورند  خرو

مقشر مغز پسته بريان مغز آنجكك بريان مغز چلغوزه         سفوف كه مفرح و منشط و مبهى و ممسك است مغز بادام             

 هيل  يبريان خصيته الثعلب دارچينى خولنجان به سباسه بهمنين شقاقل ابريشم و مقرض هر واحد يك مثقال دانه                

نيم مثقال زعفران يك و نيم دانگ مشك خالص عنبراشهب ورق طال ورق فقره هر واحـد يكـدانگ چـرس اعلـى دو                        

  سفوف سازند شربتى نيم دانگ تا يك درم منج مثقال كوفته بيخته مثقال نبات سفيد پ

عرق سينبهل كه بسيار مقوى و مبهى و مشهى است گل سينبهل در سايه خـشك كـرده برابـر آن گـل سـرخ و                          

  همان قدر گل هندى و نيمه آن گل جنبيلى با هم مخلوط كرده مثل گالب بچكانند 

ايت عجيب و غريب گل گرهل نـيم پـاد بـه سباسـه قرنفـل ثعلـب                  ه و بغ  ئيسعرق گزهل مبهى و مقوى اعضاى ر      

مصرى دارچينى بهمنبين هر يك يك دام كشمش نيم پا و نبات نيم پا و آب باران دو آثار ادويه را جوكـوب نمـوده                         

  در شيشه كرده سه چهار روز در آفتاب نگاهدارند كه خوب جوش خورد پس بكارند 

ه و باه و نسخه حكيم مسيح الزمـان اسـت چـوب چينـى دارچينـى                 عرق چوب چينى مقوى جميع اعضاى رئيس      

 دو مثقال قرنفلهر يك پا و سير مويز و كشمش هر يك يك آثار االيچى گالن عود هندى هر يك پا و سير صندلين 

مشك يك مثقال گالب ده آثار آب پنج آثار آب بيخ آثار به طريق معمول عرق كننـد و عـرق چـوب چينـى نـسخه                           

   نيز مجرب است حكيم ارزانى

عرق جزر تاليف مؤلف قتباس زردك از پوست و استخوان پاك كرده پنج آثار برگ گاو زبان سـعد كـوفى سـاذج                       

هندى سليخه خولنجان سنبل الطيب اندر جو شيرين كهيلى كهيال قرفه دارچينى نار قيصر اسارون وج تركى شقاقل 

ى يـك آثـار     قـ  و من  يزالثعلب هفت توله مـو      ر سه توله خصيته   قاقله كبار قرنفل بهمنين گل سرخ بوزيدان تو دريين ه         

برگ ريحان برگ نعناع برگ ترنج سبز هر يك دو قبضه مشك عنبر هر يك سه ماشه به دستور عرق كشند شـربتى                       

  نه توله 
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عرق تنشى به جهت تقويت باه و خفتان به تجربه رسيده قند سياه يك من پخته پوست مغـيالن دوازده سـير در            

 عرق كشند در مقدار بيـست آثـار بعـد از            بسده آب مشك بر آن ريخته به سرگين اسب دفن نمايند و چون              خم كرد 

 هيل بوزيدان هر يك دو توله بهمنين شقاقل خولنجان دارچينى هر يك پنج توله ثعلب مـصرى ده                   يآن درونج دانه  

دك پنج آثـار ادويـه نـيم كوفتـه و زردك            توله ابريشم خام پا و آثار گل گاوزبان نيم آثار غنچه گل سرخ يك سير زر               

ديگـر منـشى بـه جهـت قـوت بـاه و             بيچه بندند    دهن   درورق ورق كرده داخل نموده عرق بكشند و يك توله عنبر            

مـن آب    تقويت دل و دماغ و تحسى لون مجرب حكيم شريف خان صاحب است كشمش يازده آثار قنـد سـياه يـك                     

د هرگاه برسد يكمين يك آتشه بكشند و نيم آثار دارچينـى يـك شـبانه                له نيم سير در خم اندازن     مزردك چهار من آ   

دو آتشه بكشند بعد از آن دارچينى نـيم         انداخته بست و دو آثار       دو آثار    ذتر كرده شير گاو دو نيم آثار فاني         روز در آن  

ر نموده و بعـددو هفتـه       آثار و نبات سه پا و انداخته سه شبانه روز نگاهدارند و بعد از سه روز صاف كرده در شيشه پ                    

ت هليله زرد دو نيم آثـار       سخورده باشند كه در كثرت نفع حكم شراب انگورى دارد و يك مرتبه كه در اين نسخه پو                 

  تر يافته شد  اضافه نموده و در فوائد مذكور قوى

ند سياه يك من    ايضاً به نسخه ديگر كه در تقويت باه و معده بسيار نفع دارد و معطر است چهال كيكر پنج آثار ق                    

ج جدوار  ئ تخم خربزه بادرنجبويه گاو زبان گل گاو زبان هر يك پنج توله تخم شلحم وج تركى بسفا                 شيشهگالب يك   

ج هندى زرنباد در ونج عقربى انيسون هر يك چهار          ذخطائى هر يك سه توله اذخر بهمنين شقاقل شيطرح زرنب سا          

 هيل قاقله كبار گل سرخ هر يك پـنج تولـه عنبراشـهب دو               يهتوله ثعلب مصرى دارچينى ابريشم خام خولنجان دان       

  ق كشند رتوله به طريق متعارف ع

آرد و خوش كيف و مقوى قلب است به خـوبى             عرق دو آتشه شهوت را زياده كند و طعام هضم نمايد و خمار نمى             

ه تـ ن برسـد بها   اين عرقى نيست قند سياه يك من جهانگيرى پوست كيكر هشت سير جهانگيرى در خم كننـد چـو                  

داده عرق يك آتشه بيست سير تا سى سير بكشند و اين ادويه نيم كوب كرده سه شبانه روز بخيـسانند قرنفـل سـه                         

 هر واحد يك ماشه مشك يك ماشه گاو زبان يك پا و دارچينـى سـه                  سفيد ماشه عنبر الدن سعد عود هندى صندل      
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كشند و اگر تند خواهند هشت سير و اگر مالئـم خواهنـد             دام مشك را در صره بسته در كوزه كنند و عرق دو آتشه ب             

  پانزده سير بكشند و سه پا و نبات انداخته نگاهدارند كه حدت برطرف شود 

ايضاً كه هرگز خمار نيارد و بوى بد ندارد و مقوى اعضاى رئيسه و باه است و نفع بسيار بخشد قند سـياه دو مـن                          

رچينى يك دام سنبل الطيب پنج دام اشنه شش دامم براده صـندل  شاهجهانى پوست كيكر شش سير شاه جهانى دا   

له كبار دوازده دام بيخ بنفشه واليتى شش دام عنبر الدن يك دام سعد هشت دام هنـدى يـك سـير قنـد                        قنه دام قا  

سياه به جهت جهاته دادن چهار سير اكبرى آب خالص به قدر حاجت به دستور عرق بكشند اول يـك آتـشه بعـد از           

  تر كرده دو آتشه بكشند و نگاه دارند  يهآن ادو

لبوبات لبوب اگر مخترع حكيم علوى خان براى تقويت اعضاى رئيسه و ارواح و قـوى و اعـضاى تناسـل و ازديـاد                        

منى و باه مجرب است مغز بادام مقشر مغز فندق مقشر مغز پسته مقشر چلغوزه مقشر مغز آنجكك نقل خواجه مغـز                      

ج مثقال بهمن سرخ و بهمن سفيد شقاقل خصيته الثعلب از هر يك دو مثقـال زعفـران                 سر گنجشك نر از هر يك پن      

نج سفيد مايه شتر اعرابى عنبراشهب از هر يك نيم مثقال تودرى زرد تودرى گلگون تخم بالنگو از هر يك يك                     ببزرال

دك عرق بيدمـشك از هـر       مثقال نبات سفيد گزانگبين از هر يك هفتاد و پنج مثقال عرق گاو زبان ماءاللحم عرق زر                

  يك سه سير به دستور مقرر مرتب نمايند شربتى از دو مثقال تا چهار مثقال 

الخضرا مغز حب الـزلم مغـز     جتهلبوب ابريشم كه در تقويت گرده و باه و توليد منى اثر تمام دارد مغز بادام و مغز                   

قرفه ورق نقره تخم هليون خولنجـان       حب قلقل مشك بهمن سفيد تخم خشخاش دارچينى زنجبيل دار فلفل كبابه             

هر يك نيم توله زعفران يك توله مغز فندق مغز چلغوزه مغز پسته تو درى سرخ تو درى زرد هـر واحـد يـك و نـيم                            

توله نارجيل شقاقل هر يك چهار توله ابريشم مقرض پنج توله ابريشم خام پا و سير عالمگيرى گالب نيم سير عسل                     

  سه چند ادويه 

اسرار اطبا است و بغايت مقوى باه و دل و دماغ و دامت آن قبـل از جمـاع و بعـداز آن آمـن از عـرق                            لبوب كه از    

النسا و نقرس و نقصان منى و امراض عصبانى و مجرب و آزموده مشك يـك و نـيم دانـگ دارچينـى قرنفـل سـنبل                     
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زعفران هر واحـد يـك مثقـال        الطيب اسارون به سباسه كبابه سعد قرفه دار فلفل عود جوز بو انار مشك عنبراشهب                

زنجبيل بوزيدان قسط شيرين مغز حب الزلم درونج حب بلسان حب البان فلفل سفيد مغـز تخـم خربـزه مغـز تخـم               

خيارين تخم گزر تخم پياز تخم شلحم تخم رطبه خشخاش سفيد مغز خسكدانه دو قو تخـم تراتيـزك تخـم شـبت                       

ج تركى تودريين لسان والثعلب بهمنين   خولنجان خصيتهشقاقلتخم گندنا تخم هليون خسك مربى هر يك دو درم 

الخضرا مغز بادام مغز پسته مغز چلغوزه مغز پنبه دانه كنجد مقشر هـر                جتهالعصافير سقنقور هر يك سه درم نارجيل        

يك هفت درم با عسل بسرشند شربتى از دو مثقال تا سه مثقال و حكيم مؤمن نوشته كه من جهت معتادين افيـون                       

ن سه مثقال پنير مايه شتر اعرابى پنج مثقال افيون بزرالنبج هر يك ده مثقال داخـل نمـودم و بـدل سـقنقور                        زعفرا

  وبيان كردم به غايت مؤثر گشت قدر شربت از افيون دارا و از نيم مثقال تا يك مثقال است جهت افيونى ر يماه

مراض سـوداوى بـى نظيـر اسـت همـواره      معاجين اين معجون چوب چينى در تقويت باه و اعضاى رئيسه و دفع ا         

تر بدسفيد اسطوخودوس بهمن سرخ بهمن سفيد زرنبـاد           معمول و مجرب مؤلف پوست هليله كابلى هليله سياه آمله         

الثعلـب    بادرنجبويه هر يك شش ماشه افتيمون بسفائج هر يك ده ماشه الجورد مغسول درونج عقربى شـقاقل خـصة                  

قل جوز بوا غنچـه گـل سـرخ عـود هنـدى ابريـشم               نشه بوزيدان دارچينى و     سنبل الطيب سورنجان هر يك چهار ما      

 سازند و هـر روز از دو تـا چهـار            نمقرض هر يك سه ماشه چوب چينى اعلى ده توله عسل مصفى شصت توله معجو              

  مثقال بخورند 

 و گرده   فربهى بدن و تقويت معده و دل و دماغ و جگر          و  معجون چوب چينى حكيم عماد الدين جهت تقويت باه          

 باقى اعضا نيز بسيار مفيد و نشاط و مسكر آورد و بوى دهان خوش كند چـوب چينـى اعلـى پنجـاه مثقـال                           و مثانه

 هر يـك دو مثقـال الجـورد         شقاقلمرواريد تا سفته شير آمله دارچينى قرنفل جوز بوا به سباسه زنجبيل فلفل سياه               

 و تخم گـزر و تخـم شـلحم تخـم            دابنج عقربى زرن  و در افتيمون سنبل الطيب سمك صيدا ماهى روبيان      چيني  ريوند  

سك مربـى هـر يـك سـه مثقـال هيـل بـوا               حترب بهمن سرخ بهمن سفيد تو درى سرخ تو درى زرد تخم اسپست              

ارى مايه شتر اعرابى اسارون هر يك سه درم زعفران مـشك تبتـى عنبراشـهب بوزيـدان سـورنجان                    ممصطكى عود ق  
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بيست و دو مثقال بيخته نگاهدارنـد پـس         قنب  د كوفى هر يك دو درم برگ        كبابه چينى خولنجان قسط شيرين سع     

گل گاو زبان بادرنجبويه غنچه گل سرخ اشنه هر يك ده مثقال جوشانيده صـاف نمـوده نگـاه دارنـد و از خـشخاش                         

زه مغز تخم خيارين تخم كاسنى تخم خرفه مقشر هر يك دو مثقال در همان آب شيره كـشيده                   برخسفيد مغز تخم    

صفى بالمناصفه يكصد و پنجـاه و       مسيب شيرين و گالب هر واحد يكصد مثقال قند سفيد عسل            شيرين و آب     آب   با

 مثقـال نـرم     هان هـر يـك د     دكشش مثقال به قوام آورده پس مغز بادام شيرين مقشر مغز فندق مغز چلغوزه مغز گر               

 صندل سرخ صندل سـفيد هـر يـك سـه            سوده داخل كرده بعد از آن ادويه اول را بسرشند و در نسخه ديگر مختوم              

الثعلب پنج مثقال نيز داخل است و حكيم و من گفته كـه مـن عـوض بـرگ                     مثقال آمله منقى دوازده مثقال خصيته     

قنب كه براى سر و دست بيست مثقال چوب چينى را جوشانيده آب آن را با عـسل بـه قـوام آورده ادويـه را بـا آن                             

  هده نمودم تر مشا سرشتم و در فعل به غايت قوى

سمن بدن و مقوى اعصاب و كمر و مؤلد منى و مغلظ آن و بـه عمـل آمـده    م اعضاى رئيسه و   ه و معجون مقوى با  

مغز گردكان مغز چلغوزه مغز حب قلقل مغز پنبه دانه مغز حب السمنه مغز نارجيل مغز پسته مغز بادام مغـز فنـدق                       

ش سفيد مغز تخم كدو شيرين مغز قرطم خرما مغز بندق الخضرا مغز حب الزلم مغز تخم خربزه تخم خشخا جته مغز

رده مغز سر گنجشك نر ريگ ماهى هـر واحـد           كهندى هر واحد شش ماشه ثعلب مصرى قضيب آهو خشك سوهان            

 غرقـى بهمنـين تـودريين سـورنجان بوزيـدان           عوديك توله كبابه قرفه خولنجان دارچينى جوز بوا به سباسه قرنفل            

و زبان گل گاوزبان دانه قاقلين شقاقل لسان العصافير حسك مربى هر واحد نيم مثقـال                نارمشك فرنجمشك زرنب گا   

مصطكى سنبل الطيب سعد كوفى شهدانج و رونج زرنباد مغاث تخم هليون زنجبيل دار فلفل عاقرقرحا اسارون تخـم                   

د درم بـزر البـنج      چنـ جوز  انجره صندل سفيد سوده اشنه زعفران كتيرا تخم شلحم تخم گزر تخم پياز تخم اسپست                

هل نال مكهانه بريـان اسـگند سـتاورحرمل بريـان     ينفاخ هر واحد نيم درم مايه شتر اعرابى يك درم موصلى سين   بيخ  

ن هر واحد يك درم مشك عبراشهب هـر واحـد ربـع             گيده چوب سمندرى كهر تخم اون     ممغز تخم كولخ چينه گوند      

واليتـى  انـار شـيرين     نارسى تخم دور كرده سـه عـدد شـربت           له ب مباى آ مردرم ورق طال نيم درم ورق نقره يك درم          
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چهبانك عسل و قند مساوى سه چند ادويه و اگر منشط خواهند روغن قنب يك چهـسانك افزاينـد و تـا چهـل روز                  

  حسب مزاج خوراند و فوائد اين مالحضه نمايند 

صرى شقاقل قرفه جـوز بـوا   معجون مختصر جهت تقويت باه اعضاى رئيسه از مجربات استاد مرحوم است ثعلب م            

خولنجان دارچينى قرنفل عاقرقرحا زنجبيل بى ريشه موصلى سياه هر يـك نـيم دام مغـز نارجيـل مغـز بـادام مغـز                         

چلغوزه مغز پسته هر يك نيم پا و نبات سه چند شير ماده گاو پنج آثار شير را كهويه نمـوده نبـات انداختـه كفچـه                           

ز كفچه زنند باز همان ادويه آميخته بر هم زننـد و نگـاه دارنـد و ناشـتا دو دام        ات باريك كرده انداخته با    يزنند و مغز  

  خورده باشند 

معجون در امزجه كه ضعف باه به سبب ضعف قلب بهم رسد بسيار نافع و به تجربه رسيده شقاقل ثعلـب مـصرى                       

سوده هر واحد يك توله     بهمنين تو درى زرد و سرخ مصطكى خولنجان تخم ريحان تخم هليون تخم بالنگو مرواريد                

 مربى بيست عدد و در سه آثار عرق گاو زبان بجوشـانند هرگـاه يـك آثـار بـاقى مانـد                       يلهمعنبراشهب شش ماشه آ   

شيرين پا و آثار شربت انار شيرين پا و آثار داخل كرده بـه قـوام                سيب  ماليده صاف نموده قند سفيد يك آثار شربت         

  سرشند آرند پس عنبر حل كرده و ديگر ادويه ب

معجون منشط كه در تقويت دل و دماغ و قوت باه بى نظير است و منـافع بـسيار دارد و مجـرب اسـت مرواريـد                           

شب سبز كهربا شقاقل هر واحد يك توله ثعلب مصرى شش ماشه دارچينى قرنفل بهمنين هر يـك                  يناسفته مرجان   

 منقـى گـشنيز خـشك       ياملـه ر مـصطكى هيـل      دو توله مغز بادام مغز چلغوزه  هر يك دو توله و نيم ابريشم طباشي              

رونج عقربى پوست ترنج گاو زبان گل گاو زبان حسك مربى زراوند مدحرج بيخ بابونه مشك عنبر اشهب و هر واحد                     د

يك توله روغن قنب گل سرخ هر يك پنج توله ورق طال ورق نقره زعفران هر يك شش ماشه صـندل سـفيد يـك و                          

نيم توله عرق بيدمشك به قدر حاجت نبات نيم سير اكبرى به دستور معجون سـازند           نيم توله پنير مايه شتر چهار و        

  شربت نيم توله تا يك توله 

 آثار ابريشم مقرض پنج توله عنبراشـهب مـشك           و معجون ابريشم كه به غايت مقوى و مبهى است ابريشم خام پا           
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بان نيم سير آب به شيرين ده عـدد آب          خالص هر واحد شش ماشه عرق بيدمشك يك آثار گالب پا و آثار عرق گاوز              

چلغوزه مغز حب الزلم هر يك پـنج دام مغـز           مغز  سيب شيرين بيست و پنج عدد آب انار شيرين پنج عدد مغز پسته              

ان نارجيل تـازه هـر يـك دو دام و نـيم تـودرى سـرخ و سـفيد هـر يـك دو دام مغـز                            دك مغز گر  مبادام سه و نيم دا    

نيم دام مغز فندق دارچينى هر يك يك دام عسل سفيد نيم سير قند سفيد يـك                 الخضرا زنجبيل هر يك يك و         جته

آيد و  برسير ورق طال ورق نقره هر واحد يك توله ابريشم خام را در عرقها و آبهاى مذكوره بجوشانند تا خوب لعابش                      

معجـون   ش ماشـه  اوراق را در عسل حل نمايند و قند را به قوام آورده به دستور متعارف معجون سازند خـوراك شـ                    

سمى به ماسك البول تاليف والد حكيم علوى خان از براى تقويت اعضاء رئيـسه حتـى كـه انثـين و تقويـت بـاه و                           م

امساك منى و منع سرعت انزال و بهر تفريح و نشاط مجرب ست مرواريد ناسفته كهرباى شمعى هر واحد يك مثقال           

ه تخم شلحم تخم جرجير تخـم خـشخاش هـر يـك دو              بهمن سرخ بهمن سفيد شقاقل زنجبيل خولنجان تخم انجر        

الخضرا ماهى روبيان ريگ ماهى هر        جتهمثقال مغز پسته مغز نارجيل مغز چلغوزه كنجد مقشر مغز حب السمنه مغز              

يك چهار مثقال مايه شتر اعرابى نيم دانگ ورق طال دو و نيم دانگ ورق نقره عنبراشهب مشك خالص هر يـك سـه             

هر يك پنج مثقال مغز سرگنجشك نر خانگى هفت مثقـال نـار مـشك نـيم                   تخم خربزه  مغز   تخم خيارين ماشه مغز   

هر يك دو دانگ بيخ لفـاح و بـيخ          موهر  مثقال برزالبنج سفيد به شير گاوتر كرده خشك نموده زعفران بيح لفاح بيخ              

د و بيخته مجموع ادويـه      را با آرد نخود ده مثقال در شير گاو سرشته اقراص ساخته در سايه خشك كرده باشن                هر  مو

هليون هـر يـك     شربت  سبكه گاو ده مثقال چرب كرده قند سفيد عسل هر يك يك صد مثقال شربت فواكه شيرين                  

  بيست مثقال به قوام آورده از ادويه را به دستور معمول سرشته معجون سازند شربتى يك مثقال 

 مجرب حكيم شـريف خـان و بـدل افيـون     معجون منشى كه مقوى باه و اعضاى رئيسه و ممسك است و مؤلف و       

 زمـرد سـبز     شمعيتوان نمود و مرواريد ناسفته ياقوت رمانى مرجان قرمزى كهرباى             است با اين معجون ترك آن مى      

عل بدخشى يه شب سبز همه را سوده الجورد مغسول هر يك دو مثقال گاو زبان گل گاوزبـان ابريـشم                     و ل  دعقيق زر 

اثعلب مصرى مـصطكى قرنفـل دارچينـى دوالـه            رى سرخ و سفيد شقاقل خصيته     مقرض بهمن سرخ بهمن سفيد تود     
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زعفران مشك عنبراشهب هر يك يك مثقال ورق نقره ورق طال هر يك دو درم چوب چينى قسم اول بيست و پـنج                       

مثقال صندلين خار خسك پرورده تخم خشخاش تخم هليون مغز پسته هر يك دو مثقـال عـسل مـصفى يـك وزن                       

ن خراسانى يك و نيم وزن ادويه قند سفيد يك وزن ادويه روغن چرس در يك آثار قـوام هفـت هـشت                       ادويه ترنجبي 

رس ايـن   چـ شود و طريق بـرآوردن روغـن          توله داخل نمايند و تا پا و آثار نيز داخل نموده ليكن سكر بسيار قوى مى               

د و بعد از آن جوش خـوب داده         است بگيرند چرس و در بيست مثل آن شير گاو داخل كنند و يك شبانه روز بگذارن                

ماست بندند پس مسكنه آن را برآورده صاف نموده داخل معجون كنند و اگـر خواهنـد بـوى چـرس برطـرف شـود                         

در اثناى داغ نمودن بيندازند و دو سه بار تكـرار عمـل             جوزبوا  مسكه داغ كنند و اظفار الطيب و برگ تنبول و قرنفل            

  نمايند مجرب است 

تغليظ منى و تقويت جميع اعضاى رئيـسه و         و  خترع حكيم اكمل خان كه براى تقويت باه         معجون چوب چينى م   

مروسه بيعديل است مروايد سوده زعفران خولنجان قسط شيرين سعد كوفى صندل سرخ هر يك نيم مثقال مـشك                   

يونـد چينـى   بتى عنبراشهب دارچينى مايه شتر اعرابى بوزيدان كبايه چينى هر يك يك و نيم ماشه صندل سفيد ر      ت

الثعلب هر    قى استارون گل مختوم سمك صيدا تودرى سفيد تودرى سرخ خصيته          غرسنبل الطيب مصطكى هيل عود      

يك سه مثقال چوب چينى دوازده مثقال ماهى روبيان در ونج عقربى زربناد تخم گزر تخم شلحم تخـم تـرب تخـم                       

لغوزه تخـم هليـون مغـز تخـم كـدو لـسان       كوپخ بهمن سفيد بهمن سرخ حسك پرورده مغز فندق و گردكان مغز چ          

العصافير هر واحد يك مثقال آمله مقشر سه مثقال جوز بوا به سباسه شقاقل گل گاو زبان بادرنجبويه گل سرخ اشنه                     

تخم خشخاش مغز تخم خربزه مغز تخم خيارين تخم كاسنى خرقه مقشر هر يك دو ثلث مثقال مغـز نارجيـل مغـز                       

يك يك مثقال پا باال پودينه خشك دو مثقال عسل كشميرى دو وزن ادويه قند سفيد                الخضرا مغز حب الزلم هر        جته

يك وزن ادويه گالب دوازده دام به طريق مشهور معجون سازند خوراك از شش ماشه تا نه ماشه و از ترشـى پرهيـز                        

  نمايند 

زنجبيل جد دار به نـبض      معجون تاليف حكيم جعفر كه در تقويت دماغ و قلب و باه به غايت نافع است دارچينى                  
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هر يك سه درم قرنفل جوز بوا ابريشم مغرض سورنجان خولنجان عود هندى نار مشك زربنا هر واحـد يـك درم بـه                        

قرقرحا مشك هر نيم درم زعفـران دو درم عنبراشـهب ربـع درم مغـز چلغـوزه                   سباسه مايه شتر اعرابى دار فلفل عل      

ر يك هيجده درم عسل سى و شش درم اول ترنجبين را در نيم آثار               روغن نارجيل هر واحد ده درم ترنجبين نبات ه        

دو درم صـبح و دو  شـربت  شير گاو بجوشانند و صاف كرده با نبات و عسل به قوام آورند اجزا باريك سائيده بسرشند      

  درم شام 

  مفرحات و فسخ ماء اللحم و ياقوتى مفرح 

آرد مشك خالص     تقويت معده بى نظير و نشأ خوش مى       طرب المجالس كه در تهيج باه مجرب و در تفريح قلب و             

يك مثقال ورق طال ورق نقره ياقوت رمانى لعل بدخشانى مرواريد ناسفته بسدكهربا هر يك دو مثقال عنبراشهب گل 

ارمنى هر يك سه مثقال بهمنين درونج عقربى بادرنجبويه گاو زبان گل سرخ صندلين طباشير كبابـه قرنفـل زرنـب                     

 سـعد كـوفى سـنبل الطيـب         مشاهسفرم تودريين مرزنجوش ساذج هندى گل بستان افروز عـود خـا           دارچينى برگ   

الثعلب خشخاش سفيد هر يك ده مثقال شربت فواكـه جـز و               زعفران مصطكى حب االس هر يك پنج مثقال خصيته        

ظـم يعنـى     بسه چند ادويه به طريق متعارف معجون سازند و اگر بـدل جـزو اع               ماعظم هر يك نصف ادويه عسل مقو      

  بنگ روغن قنب كنند خوش ذائقه گردد 

مفرح مسيحى به نسخه حكيم علوى خان كه جهت تقويت دماغ و جگر و معده و هاضمه و پشت و گرده و ازدياد                       

منى و اشتهاى طعام نافع است برگ فرنجشك گاو زبان بادرنجبويه قرفه گل سرخ هر يك پنج درم خولنجـان كبابـه                

الثعلب لسان العصافير به سباسه هـر يـك سـه             ار و صغار تخم فرنجمشك پوست ترنج خصيته       قرنفل جوز بوا قاقله كب    

درم سنبل الطيب اشنه عنبراشهب مرواريد ناسفته هر يك دو درم زنجبيل دار فلفل گل سيوتى لعل بدخشى كهربـا                    

 روغـن بـادام بيـست       هر واحد يك درم مشك تبتى ورق طال ورق نقره هر يك نيم مثقال ادويه كوفته بيخته به                 بسد  

  درم چرب نموده با سه وزن ادويه عسل به قوام آورده بسرشند 

مفرح تاليف حكيم ممدوح كه منافع كثير دارد و قوت باه افزايد و سرعت انزال دفع نمايـد مجـرب اسـت يـاقوت                        
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 پوسـت   سبز هر يك پنج درم ابريشم مقرض طبا شـير         يشب  ل بدخشى مرواريد ناسفته كهرباى شمعى       سرمانى به ع  

 بوزيدان هر يك سه درم بهمنين تودريين شقاقل ريـگ مـاهى هـر                دارچيني ترنج بادرنجبويه گل سرخ ساذج هندى     

يك دوازده درم تخم هليون ده درم عود خام ورق نقره هر يك شش درم زعفران عنبر اشهب ورق طال هر يـك يـك                         

طل آب به شيرين آب ليمو شيرين هر يك    خطائى دو درم آب سيب شيرين آب انار شيرين هر يك يك ر            جدوار  درم  

  نيم رطل نبات عسل هر يك يك رطل و ربع عرق گاو زبان گالب هر يك نيم رطل به دستور مقرر مرتب سازند 

مفرح طرب افزا نشاط و سكررسا آرد و خشكى مطلق ندارد و در تقويت دماغ و دل و باه بـى نظيـر اسـت مـشك             

 هيل  يمن سرخ و سفيد كبابه هر يك شش ماشه ثعلب مصرى شقاقل دانه            خالص سه ماشه ورق نقره چهار ماشه به       

دارچينى جوز بوا قرنفل گل سرخ فرنجمشك صندل سفيد به سباسه زعفران هـر يـك يـك تولـه مغـز بـادام تخـم                          

خشخاش گالب هر يك پا و سير روغن برگ قنب نيم سير عسل سفيد قند سفيد يك و نيم سير مفرح سازند و اگـر                         

 و تقويت قلب منظور باشد تخم هليون تودرى سرخ و زرد يك توله افزودن به جاست و اگر گرمى مزاج مانع                      باه زياده 

دو سـير    بنگ را در   باشد و در بعضى اجزاى حاره بايد كاست و طريق گرفتن روغن برگ قنب اين است كه يك سير                  

كـرده يـك و نـيم پـا و روغـن داخـل              تر كنند و صبح بجوشانند تا اثر بنگ در شير ظاهر شود پس صـاف                  شير شب 

هنيت از شير باال آمـده از       دساخته باز با آتش نرم بجوشانند تا قريب بانعقاد برسد پس در جاى سرد نگاه دارند تا در                   

بردارند و طريق ديگر آن كه بدان روغن لطيف بـر   مائيت جدا شود و روغن را يك كف دست بردارند چنانچه عطر مى    

نگ را در شير چند جوش دهند و شير را به دستور معمول ماست بندنـد و ماسـت را مخـيض                      آيد اين است كه ب      مى

كنند و مسكه از آن بگيرند ماءاللحم مقوى باه و نافع جميع امراض بارده اعضاى رئيسه و خفقـان و غـشى حـادث از                         

تر تـازه پـرواز آمـد و        برودت و تااليف والد حكيم علوى خان است بگيرند گنجشك نر خانگى بيست و پنج قطعه كبو                

سه قطعه گوشت مرغ دو قطعه گوشت كبك دو قطعه گوشت بره فربه از چربى جدا كرده يك من تبريـز مجمـوع را                        

شرحه كرده دارچينى صعتر فارسى سليخه عود هندى عود صليب قرنفل مصطكى نانخواه صندل سفيد صندل سرخ                 

نبل الطيب ساذج هندى زنجبيل هر يك دو مثقـال كوفتـه             هيل س  ي جوز بوا به سباسه دانه     دبانشقاقل خولنجان زر  
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بران گوشت شرحه كرده بپاشند و يك شب گذاشته صباح با سه من تبريز گالب و يك من تبريز عرق بيدمـشك بـا                        

  چكد بگذارند  آتش مالئم عرق بكشند و عنبراشهب دو دانگ در وقت كشيدن در جائى كه عرق مى

و دو قطعـه قطعـات   فربـه  تر است گوشت بره يا بزغاله دو رطل مرغ در امر باه قويايضاً از اختراع ممدوح اليه كه     

هفت قطعه دراج فربه چهار قطعه گنجشك نر خانگى پنجاه قطعه همه را از استخوان و چربـى جـدا كـرده              لوه  يعنى  

سرخ ورق ورق نموده دارچينى صندل سفيد بهمن سرخ بهمن سفيد شقاقل مصرى ساذج هندى گشنيز خشك گل                  

هر يك دو نيم مثقال گل گاو زبان هفت و نيم مثقال كوفته بران پاشيده يك شب بگذارند و روز ديگـر بـا آب آهـن                           

 هر يك يـك رطـل عـرق كـشند در            دتاب و گالب و عرق بيدمشك آب زردك آب نيشكر آب سيب شيرين آب امرو              

تانى بسته بر دهان نيچه بندنـد يـا          عرق كشيدن عنبراشهب مشك تبتى زعفران هر يك يك مثقال در پارچه ك             توق

  شام بنوشند دودر ظرفى كه عرق در آن ميچكد بگذارند و دو فنجان از آن صبح و 

ماءاللحم مخترع حكيم علوى خان كه مقوى بدن و جميع قوتها و به نهايت مقوى بـاه اسـت و مـصلح نـاقهين از                         

شش ماهه يك من تبريز گوشت مرغ فربـه         امراض و مسمن بدن و محسن رنگ رخسار و مجرب است گوشت بزغاله              

سه قطعه گوشت دراج نه قطعه گوشت لوه پانزده قطعه مجموع را از چربى و استخوان جدا ساخته ورق كرده صندل                     

سفيد گشنيز خشك و ادهيل غنچه گل سرخ دارچينى هر يك پنج مثقال كوفته بران پاشيده در پا تيله نقره كبـاب                      

بيدمشك آب زردك آب انار شيرين هر يك دو من آب سيب شيرين آب بـه شـيرين                  نيم برشت كرده به گالب عرق       

ان يك صد عـدد  پآب نيشكر آب امرو و عرق گاو زبان هر يك يك من داخل كرده عرق كشند پس در آن عرق برگ                    

 الثعلب گل گاو زبـان       هيل خصيته  يو بهمن سرخ بهمن سفيد شقاقل هر يك پنج مثقال خولنجان ساذج هندى دانه             

ه هر يك ده مثقال ابريشم خام بيست مثقال         نهر يك دوازده مثقال و نيم گل سرخ يك من تبريزى چاى خطائى اش             

دارچينى هفت مثقال يك شب گذاشته روز ديگر عرق كشند و در اين مرتبه عنبراشهب مشك تبتى زعفران هر يك                    

  يك مثقال بر دهان نيچه بندند 

 هـر يـك ده عـدد    )563ص(وه بيست عدد دراج و   لله چهار و نيم آثار      نوع ديگر مؤلف حكيم موصوف گوشت بزغا      
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 سـياه قرنفـل     ي هيل زنجبيل باديان گل سرخ زيره      يگنجشك نر يكصد عدد مرغ پنج عدد پاك كرده دارچينى دانه          

كننـد  مصطكى هر واحد يك توله زعفران نيم توله نيم كوفته برگوشتها پاشيده در مامى تابه نقره بر روغن گاو بريان                     

كه ميل به سرخى آرد پس در ديگ مسى قلعى دار كرده گالب سه آثار عرق بيدمشك پنج آثار عرق بهـار نـارنج دو                         

 هيـل   يآثار عرق گاو زبان آب نيشكر سرخ هر يك پنج آثار آب طال تاب به قدر حاجت داخل نموده دارچينـى دانـه                      

شه پنج بنفشه گل گاو زبان هر يك پنج توله زربنـاد            زنجبيل باديان شقاقل بهمنين ساذج هندى بادرنجبويه گل بنف        

سه و نيم توله اسارون سه توله عنبر اشهب زعفران هر واحد يك توله مشك سه درم افزوده به دسـتور عـرق كـشند                         

  شربتى پنج توله با حلواى مخترع حكيم ممدوح كه در عالج نوع سابقه مسطور شد 

 است و تجربه شده گوشت بزغاله چهار ماهـه يـك رطـل دراج جـوان                 ايضاً از تاليف موصوف اليه كه نهايت مقوى       

 هيـل ده مثقـال صـندل        يفربه چهار قطعه گردانگ سه قطعه همه را از چربى و استخوان جدا كرده ورق نموده دانه                

سفيد طباشير غنچه گل سرخ هر يك دو مثقال كوفته بران پاشيده در ديگچه نقره كباب نيم خام نموده بحدى كـه                      

ت رطوبت پس دهد و رطوبت آن خشك نشود پس گل سرخ تازه دو رطل كاسنى تازه نيم رطـل ابريـشم خـام                        گوش

يكى گل سـيوتى هـر      تربع رطل صندل سفيد بيست مثقال بهمن سرخ بهمن سفيد شقاقل هر يك ده مثقال گل كن                

گل نيلوفر هر يك شش      هيل ساذج هندى خولنجان هر يك ده مثقال گل گاوزبان            ييك پنجاه مثقال دارچينى دانه    

 هـر   ينتر ربع رطل گالب آب نيشكر آب انگور عرق بيدمشك آب سيب شير              رطل گل بيدمشك تازه نيم رطل باديان      

يك يك رطل آب به شيرين آب امرود آب انار شيرين آب آهن تاب آب طالتاب هر يك دو رطل ادويـه ادريـن آبهـا                          

 ريزه كرده داخل نموده به دستور مقرر عرق كشند و در وقـت              تمام شب بخيسانند و روز ديگر با يك من زردك ريزه          

كشيدن عنبراشهب مشك تبتى زعفران هر يك يك مثقال سوده در ظرفى كه در آن عرق ميچكد گذارند و هـر روز                      

  دو پياله قهوه خورى از آن صبح و دو پياله شام بنوشند 

ده و مقوى قلب و جميع اعضاى رئيسه و گرده اسـت            ايضاً از اختراع حكيم ممدوح عظيم النافع از براى امراض بار          

ان و غشى بارد و ضعف باه از برودت را به نهايت مفيد و مجرب است گوشت بره چهار ماه گوشت بزغاله فربـه                        قو خف 
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كه از استخوان و چربى جدا كرده باشند يك من تبريز مرغ فربه سه قطعه دراج چهار قطعه سنگ خواره يعنـى لـوه                        

شك نر خانگى سى و پنج قطعه كبوتر خانگى نو پرواز آمده هفت قطعه همه را از چربى و اسـتخوان                     هفت قطعه گنج  

جدا كرده ورق نموده در پاتيله نقـره كبـاب نـيم خـام نماينـد پـس دارچينـى سـلينحه عـود هنـدى عـود صـليب                              

هيل ساذج هندى هـر      ياسطوخودوس قرنفل مصطكى نانخواه خولنجان زربناد سنبل الطيب جوز بوا به سباسه دانه            

يك يك مثقال نيم كوفته داخل كرده به قدر احتياج آب بر روى آن كرده عرق كشند و اگر در وقـت عـرق كـشيدن              

يچه بندند خوب است ماء اللحم مقوى اعضاى رئيسه مفيـد از       نعنبراشهب دو مثقال مشك تبتى يك مثقال بر دهان          

ذا باشد يا سبب آن از بقيه آتـشك بـود چـوب چينـى اعلـى                 براى نقصان باه وقتى كه سبب آن ضعف بدن و كمى غ           

غرقى هفتاد مثقال گل گاوزبان بادرنجبويه سنبل الطيب هر يك پنجاه مثقال قرنفل دارچينى قاقله كبار جوز بوا بـه                    

سباسه باديان فارسى باديان خطاكى بهمن سرخ بهمن سفيد عشبه مغربى صندل سـرخ و صـندل سـفيد مـصطكى                     

 و سليخه شقاقل فرنجمشك تخم هليون عود هنـدى هـر يـك ده مثقـال                 ده گل سرخ زرنبا   نينى اش زعفران كبابه چ  

بوزيدان عنبراشهب هر يك پنج مثقال مـشك خـالص دو مثقـال گوشـت گوسـفند گوشـت مـرغ گوشـت كبـوتر از                          

ب عرق استخوان جدا كرده هر يك يك من تبريز گنجشك نر پنجاه قطعه در عرق بادرنجبويه و عرق بيدمشك و گال      

كشند پس ادويه را در ان عرق خيسانيده باز عرق كشند و عنبر             عرق  گاوزبان و عرق بهار نارنج و آب به قدر ضرورت           

چكد بگذارند و هـر صـبح دو سـه پيالـه              و مشك و مصطكى و زعفران را در پارچه نازكى بسته در جائى كه عرق مى               

ان و غيره هر يك پنج مثقال و از قرنفل تا عود هنـدى هـر                قهوه خورى بنوشند و در قرابادين معمولى وزن گل گاوزب         

عنبر و مشك و مصطكى هر يك نيم درم و گوشت گوسفند و مرغ و كبوتر هر يك يـك مـن طبـى                        و  يك دو مثقال    

مسطور است باقى به دستور ماء اللحم بسيار مقوى باه الئق امرا و سالطين است نخود كابلى سه آثـار يـك شـب در                         

ارتر كنند صبح در آن آب گزر بيست آثار و آب نيشكر يازده آثار آب سيب آب انار شيرين هر يـك دو                       شير گاو ده آث   

آثار داخل كرده عرق كشند پس دارچينى عود غرقى هر يك دو توله مايه شتر اعرابى بهمنين شقاقل صـندل سـفيد              

ان به يك چهار تولـه پوسـت هليلـه          الخضرا هر يك ده توله گل گاوزبان زعفر         جتهتودرى سفيد و مزح حب الزلم مغز        
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كالن ده عدد گرفته ادويه كوفتنى را جوكوب نبوده در عرق گاو زبان چهار مينا عرق بيدمشك چهار مينـا گـالب ده                       

ست هر يك دو قطعـه بيـست قطعـه گنجـشك نـر               س تر كده نگهدارند صبح گوشت مرغ خصى حلوان شير          آثار شب 

ى خـر و هفـت تولـه        چـ  ساخته دارچينى پنج توله قرنفل دو تولـه االي         خانگى دوصد قطعه از چربى و استخوان صاف       

گشنيز خشك نيم پا و زعفران چهار توله سواى ادويه مذكوره گرفته كوفته با گوشت آميخته بمالنـد دو سـه گهـرى                

نگاهدارند پس گوشتها و قضيب گاو سوهان كرده پانزده عدد تراشيده در آب جوشانند چون جوش خورد و آب صاف                    

گيرند و با عرقيات مذكوره و ادويه و آب نيشكر و غيره يكجا كـرده عنبراشـهب بـدهن نيچـه                     بشود    ن كه شوربا مى   آ

  سته عرق كشند و اگر خواهند كه رنگين شود زعفران خالص هم در دهن نيجه بندند ب

ى چن خود ندارد و ياقوتى كه در تقويت باه و اعضاى رئيسه همواره معمول مؤلف است و در اين باب نظير و عديل     

هر يك شش ماشه مرجان نه ماشـه مغـز          يشب  ياقوت سرخ كهرباى شمعى هر يك پنج ماشه مرواريد ناسفته سنگ            

تخم خربزه مغز تخم خيارين هر يك يك و نيم توله شقاقل ثعلب مصرى تودرى سرخ تودرى زرد بهمن سرخ بهمن                      

رچينى هر يك شش ماشه اندر جو بادرنجبويه گل سرخ          سفيد هر واحد يك توله تخم هليون بوزيدان كبابه چينى دا          

هر يك هفت ماشه ساذج هندى نه ماشه صندل سفيد چهار ماشه طباشير ورق نقره هر يـك پـنج ماشـه ورق طـال                         

زعفران هر يك سه ماشه ابريشم مقرض پا و كم دو توله مرباى سيب شربت انار شيرين هر يك پون پا و شهد خالص              

و نيم پا و گالب نيم آثار اول جواهر را با گالب صاليه كرده با مربيـات و اوراق حـل كننـد و                        نبات سفيد هر يك يك      

باقى ادويه كوفته بيخته نگاه دارند پس نبات و شهد را به قوام آورده جميع ادويه بدان بسرشند خوراك از پنج ماشه                      

  تا هفت ماشه 

در اعضاى رئيسه است پس واجب است كـه قـصد آن            اه  بنويسد چون بدانند كه سبب نقصان         اقوال اطبا شيخ مى   

يطوس چيزى نيـست چـه      مثروددر عالج نمايند پس اگر سبب برودت آنها باشد و اين اكثراست در اين صورت مثل                 

ترين دواهاست اين را بلكه در جمله عجز از باه كه سببش برودت در كدامى عضو باشد يـا ضـعف آن بـود و                           آن قوى 

ا و سنجرينيا و اگر سوء هضم معده باشد تقويت معده نمايند و اگـر سـبب در گـرده                    يمروسكبد راميل دواست مثل ا    
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باشد اوال به عالجى كه بهر آن باشد عالج گرده كنند و اكثر آن باسخان بود پس اسخان پشت و گرده در انغاظ نافع                        

طب دماغ و قلب را نافع بود و        است و چون اين فعل كنند به عالج باقى پردازند و اشياى خوشبو و معوطات خوشبو ر                

يطوس مفيد و هم او گويد كه اما حقنها از شورباى كلـه و كبـوتر بچـه بـه                    مثرودايضاً قلب را دواء المسك و ترياق و         

ست چون در حقنه افتد و آن را درتقويت دماغ و بـدن منفعتـى اسـت در                   ا ر نيكو نزردى بيضه سازند و خصيه ميش       

و روغن پسته و فندق و نارجيـل و روغـن محلـب در روغـن حـب      گاو كنجد در روغن    دهان آن اليه در روغن جوز و        

قلقل بسيار عجيب است و براى محرورين روغن حسك و روغن خشخاش روغن تخم كدو و تخم خربـزه و ماننـد آن                 

  و غيره خواهند آمد اسماعيل دو نسخ حقنها بعضى در اقوال سابقه مذكور شد و بعض از آن در قول 

   

يل گويد كه اگر عالمات ضعف و دماغ ظاهر شود نظر كنند اگر در دماغ فضله باشد اول دماغ را از آن پاك                       اسماع

   خنظل و صبر و اسطوخودوس ساخته باشند و ايارج فيقرا او تخمبايد كرد و بحبوب كه 

مـزاج و دمـاغ گـرم        به عطريات موافق دماغ را قوت دهند اگر           و و حب فوقا يا بعد از آن غرغره عطسه بايد فرمود          

باشد كافور و صندل و بنفشه و گل سرخ و گالب موافق بود و اگر مزاج دماغ سرد بود مشك و عـود و غاليـه و عنبـر                             

موافق بود و شليثا و دواء المسك و غاليه در بينى چكانيدن سود دارد دو جمله جهت عـالج ايـن نـوع بـه عالجـات                           

اگـر عالمـات ضـعف دل ظـاهر شـود آن را بـدواء المـسك و تريـاق و                     دماغى رجوع كنند و بدان استقامت نمايند و         

 و شربت گاو زبان و بادرنجبويه و شراب ريحانى قوت دهنـد و اسـباب لهـو مـراد كـامرانى جوينـد و از                          مثروديطوس

گـرده و عالمـات     معده يا ضعف    انديشه غم و طعامهاى غليظ سوداوى پرهيز كنند و اگر عالمات ضعف جگر يا ضعف                

اج و امراض آن ظاهر گردد و عالجش به عالجى كه در مقام هر يك مذكور شد بايد گرد و هـم او گويـد كـه                           سود مز 

 او و يـا سـر گوسـفند و خـصيه او             ياين حقنه گرده را قوى كند و قوت جماع بجنباند بگيرند سر گوزن فربه خصيه              

ول صاحب كامل مذكور شد و ايضاً سـر         باقى اجزاى او در قسم سابق در قول ابو منصور گذشت و يك نسخه آن در ق                

گوسفند يك عدد و خصيه گوسفند چهار عدد و نخود نيمكوفتـه سـى درم را در تنـور بپزنـد و از آب و چربـى ايـن                             
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الخضرا و دو درم پيه سقنقور يا سوسمار بـى سـمك              جتهمطبوخ چهل درم با نيم اوقيه روغن جوز و نيم اوقيه روغن             

د يك عدد كبوتر بچه فربه سه عدد و نخود يك كف مغاث بوزيدان شقاقل هر يـك ده                   حقنه كنند و ايضاً سر گوسفن     

درم نيم كوفته همه را در تنور پخته صاف كنند و چهل درم از اين مطبوخ با دو درم شير تازه و نيم اوقيه روغن جوز        

و صاحب مزاج بارد را شـايد  هندى و پيه سقنقور يا پيه سوسمار از يك درم تا دو درم آمخته حقنه كنند و حقنه كه          

حقنه كه خداوند مزاج گرم را سود دارد هر دو در قول صاحب كامل و يك نسخه در قول ابومنـصور گذشـت و ايـضاً                          

 پخته شـود و     اآرد گندم و آرد نخود هر يك دو كف در آب انداخته و ماليده و صاف كرده بيفشارند و بر آتش نهند ت                      

دنبه گداخته نيم اوقيه بجوشـانند تـا پختـه          چكتي  الخضرا نيم اوقيه پيه       جتها مغز   باز صاف كرده افشرده آن آب را ب       

شود و دو دانگ جند بيدستر سوده در آن حل كرده حقنه نمايند و ايـن حقنـه گـرده را گـرم كنـد و صـاحب ريـح                              

ه و آميختـه نـيم   الخضرا و آب گندنا هر يك به قدر يك سـكور      جتهالبواسير را سود دارد بگيرند روغن كنجد و روغن          

يچه و خصيئه او همه را بشكنند و با استخوان بكوبند و دو كف نخود               پاگرم كرده حقنه كنند و ايضاً سر بز و گردن و            

و دو كف حلبه و تخم پياز و تخم گندنا تخم شلحم تخم اسپست هر يك كف اين همه را نيم كوفته آميزنـد و نيـك                           

تر يا طبيخ خشك آن دو استار و روغن كنجد ده اسـتار و بـا آن چربـى                     سكآب ح  بپزند و چربى او بردارند و بگيرند      

دنبـه و شـرحه كننـد و نـيم درم جنـد             چكتـي   آميخته سه بار  دو سه روز حقنه كنند نيم گرم كرده و ايضاً بگيرند                

 روغن او    چيزى كنند و يك شبانه روز بنهند پس آن چكتى دنبه گداخته            زيربيدستر سوده براين بپاشند و آن را در         

نگاه دارند از اين روغن يك سكوره گيرند و روغن گاو نيم سكوره آب گندنا نيم سكوره و طبـيخ حلبـه نـيم سـكوره                          

ه حقنه كنند از وقت نماز تا شبانگاه بكار برند و باز وقت خفتن ديگر بـار حقنـه نماينـد سـه                       دركبياميزند و نيم گرم     

ها بكار برند دوازده روز جماع نبايد كرد و هم كـار               يكى از اين حقنه    شب بر اين ترتيب عمل كنند و بدان كه هر گاه          

  تر بايد خورد و آسايش گز نبيند و طعامها به نوعى كه مذكور شد بايد خوردبا رنج نكنند و آب كم

 هر صبح شربت حماض و اترج و سيب هر كدام كه باشد شدابن الياس گويد كه اگر سبب نقصان باه ضعف قلب با

 به گالب و بيدمشك هر واحد ده درم بنوشند و مفرح ياقوتى يـك مثقـال بخورنـد و غـذا زيـر بـاج از لحـوم                             ده درم 
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  ماكيان و دراج سازند

و اگر به سبب ضعف معده و جگر و حرارت مزاج آنها باشد تقويت معده بجوارشات خوشبو مثـل جـوارش عـود و                        

 ينـاج يـا نخـوداب بـه شـيره         و گرم مصالح و ماكيان و كر      عنبر و جوارش مشك و جوارش مفرح نمايند و غذا قاليا با           

قرطم و ماكيان دهند و اگر از ضعف جگر باشد بهر تقويت كبد و اصالح حال او سكنجبين ساده ده درم بـه گـالب و                          

مزورة زرشك يا انار دانه يا مضيره ملحم ماكيان و چـوزة مـرغ و بـره خورنـد و خـوردن گوشـت                        ده درم بنوشند غذا     

بوخ به كاو و اسفاناخ و كدو و خبازي ايشان را سودمند است و سكرالعشر نيز نافع بود و به آبي كه در آن                        حمالت مط 

پوست كدو و برگ آن و برگ كاهو و جو كوفته جوشانيده باشند استحمام نمايند و تعب و كثرت جلـوس در حمـام                        

كه اين جوارش جزر در باه اثـري عظـيم دارد و            ترك نمايند و از ادويه و اغذية حارة يابسه پرهيز كنند بعضي گويند              

دور كننـد و    طعام به گوار دو معده و دل و جگر را قوت تمام بخشد بستانند زردك شيرين بـزرگ و اسـتخوان آنهـا                        

پوست او بخراشند به قدر يك رطل و در شير و اندك عسل بجوشانند آنگاه در هاون سنگي كوفتـه از غربـال بيـرون                        

 داخل كرده بر آتش بدارند تا مائيت خشك شود پس زنجبيل مصطكي دارچيني جوز بـه وادار                  كنند و دو رطل عسل    

فلفل قرنفل لسان العصافير زعفران سنبل خولنجان هر كدام سه درم شقاقل پـنج درم كوفتـه بيختـه بـسرشند و از                       

انـد و تجربـه       اي او وضع كـرده    آتش فرود آورده بر هم زنند و از چهار درم تا هفت درم ميل نمايند و اين دوا قدما بر                   

صحيح يافته بگيرند كندر و لسان العصافير و بوزيدان و عود و دج هر كدام يك جز و غبار طلـع ذكـر مثـل مجمـوع                           

ها صيد كرده باشند بسرشند و ايـن دوا را اثـري بـزرگ                همه را كوفته به مغز سر گنجشك نر كه در وقت هيجان آن            

اند بگيرند شـير تـازه        دوا مجرب جالينوس است و به تجربه عجيب و غريب يافته          است بعد استعمال ظاهر شود و اين        

صد درم و در آن شكر يك اوقيه حل كنند پس دارچيني و خولنجان و زنجبيل هـر يـك درم يـا كـم از ايـن سـوده          

لقلوب به مداومت   پاشيده بنوشند و تا ده روز متواتر استعمال نمايند و در اين اثنا جماع نكنند و بسيار مردم ضعيف ا                   

اند كسي را كه ضعف دل و دماغ و باه بود عالجش به مداومت  مفرحات و عطريات به صالح آمدند و اهل تجارب گفته

مفرح ياقوتي و دواء المسك حلو و ترياق فاروقي و مثروديطوس و نوشدارو و شربت گاو زبـان و بادرنجبويـه و سـيب                        



1209 

 

ند و اگر ضعف جگر است نوشدارو بخورد و اگر ضعف گـرده اسـت               است و اگر ضعف معده باشد جوارش مصطكي ده        

  لبوب و فالسفه تناول نمايد 

ي مـسهله و عزاعـز و عطوسـات و            ابن نوح گويد كه اگر از ضعف دماغ باشد تنقيه و تقويـت آن كننـد بـه ادويـه                   

افور و گـل سـرخ و       شمومات و سعوطات و طيوب حاره مثل بان و مشك و عنبر اگر ضعف آن از برودت باشد و به كـ                     

  .صندل و بنفشه و بيد و نيلوفر اگر از حرارت بود و كذالك اگر از ضعف قلب باشد

  

  عالج ضعف باه از استرخاي قضيب

اگر استرخا به سبب ضعف و الغري بدن باشد عالجش همان است كه در ذيل عالج ضعف باه از قلت مني گفتـه                       

ي باهيه مثل شير و شكر و ماهي تازه و گوشت بزغاله و               شود اغذيه  شد و اگر به سبب ترك جماع تا زماني دراز واقع          

ي مرغ و كله و هريسه بخورند و هر چه منبه طبيعت و باعث بـر شـهوت گـردد                      بره و كبوتر بچه و چوزه زردي بيضه       

 چنانچه استماع سرود زنان خوش آواز و قرائت كتب كه در آن بيان جماع و صفت معـشوقان باشـد اختيـار كننـد و                        

ها مهيج باه بـود و كـذا اسـتعمال            شنيدن حكايات مشتمل بر رغبت جماع و نظر در تسافد حيوانات يعني جفتي آن             

ي نر گاو و دلوكات مثل عاقر قرحا به روغن پنبه دانـه بـر ذكـر و                    مروخات مثل روغن سوسن و خيري به موم و زهره         

د به تدريج زماني طويل و عقب آن زفت رومـي طـال             خصيه و عانه و آب نيم گرم بر آلت ريزند بعده شير ميش بمالن             

ي نفاخه بخورند مانند پيـاز و نخـود و گـزرد انگـور و                 ي باهيه   كنند و اگر به سبب قلت تولد رياح باشد ادويه و اغذيه           

باقال و پسته و گوشت بره و مرغابي و كبوتر و انجير و شير به اندك دارچيني پس اگر قلت نفخ به سبب عدم حرارت                         

ها و غير آن استعمال كنند و اگر به سبب قلت رطوبت باشد به ترطيب از حمـام و                     شد مسخنات از معاجين و روغن     با

تمريخ و غير آن عالج كنند و از باقال و نخود و شير تازه به اندك دارچيني غذا سازند و از ادويه هر چـه بـسيار گـرم                 

گر به سبب سردي اعصاب قضيب بود پس اگر آلـت در آب سـرد               نبود اختيار نمايند و شديد الحرارة زنهار نخورند و ا         
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كوچك شود و الغر و سست نباشد عالجش به عالج فالج كنند و لبوب كبيـر و معجـون فالسـفه و حـافظ الـصحة و                           

هـاي مـسخن عـصب و         مزيد العمر و مثروديطوس و مانند آن بخورند و طالها بمالند و اشياي خوشبو بويند و حقنـه                 

ت مسخنه كه در استرخا و فالج گذشت در اين جا اثر تمام دارد و اگر آلت كوچـك نـشود و الغـر             هسوجات و حموال  

باشد عالج پذير نبود و اين را غيبت گويند و صاحب او را عنّي نامند و به قول صاحب ذخيره اگر اين ضعف مـادرزاد                         

ن عارضي از جنس فـالج بـود ذكـر ادويـه            بود عنّيِ صادق اين باشد و اگر عارضي بود عالج به دشواري سود دهد و اي               

ي شتر اعرابي استعمال كنند و اگـر مغـز           مفرده كه براي ضعف باه از سردي اعصاب ذكر نافع است قضيب گاو و مايه              

سر گنجشك نر در روغن چنبيلي مخلوط نموده بر قضيب و كف پا بمالند موجـب هيجـان شـهوت جمـاع و نعـوظ                         

 كه افيون مصري حل كرده باشند مغز پنبه دانه را ساييده بر پارچه طـال كـرده                  گردد و مجرب است و اگر در آبي         مي

چند روز بر ذكر مثل مرهم نهند براي جالق نافع بود و كذا موميايي را در روغن نرگس گداخته طال نمودن نيز مفيد                       

  بود 

مـراض بـارده و تقويـت بـاه         ي مندوي را نيم ماشه با برگ تنبول بخورند از براي ا             ي مندوي و اگر چوه      طريق چوه 

مفيد بود و طريق ساختن آن اين است كه بگيرند مندوي و در آب تر كنند به قدري كه نم بردارد و بعده بـه روغـن                           

اي اگر چوه     ياسمين يا روغن ديگر خوشبو مندوي را از دست بمالند آن قدر كه بسيار چرب نشود پس به طريق چوه                   

 را ناشتا تا چهل و يك روز بخورد و در اين مـدت جمـاع نكنـد قـدرت خـارا                      بگيرند و اگر شش تا تك روغن مندوي       

  مشاهده نمايد 

طريق روغن مندوي و طريق برآوردن روغن اين است كه مندوي را بـا بـرگ و بـيخ و گـل بگيرنـد و انـدكي آب                            

ردد و روغـن بـاقي      پاشيده بكوبند و بيست سير شيره آن برآورده با بيخ سير روغن كنجد بجوشانند كه شيره فاني گ                 

ماند و اگر تخم انجره بكوبند و باريك ساييده در چربي شير گداخته آميزند و بر قضيب و حوالي آن بمالند در تقويت  

آيد و حد كهنگي آن است كه يك سـال بـر آن گذشـته                 اند و بدانند كه پيه كهنه به كار نمي          ذكر عجيب األثر نوشته   

د انفع بود و كذا گل كنير سفيد به روغن كنجد مجرب و كذا اندر جـو در شـير                    باشد و اگر سورنجان و مر اضافه كنن       
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ي بار و برگ جهت كنايي يـا در           ميش سوده طال كردن و صباح شستن مجرب و اگر پوست بيخ كنير سفيد در شيره               

 و عطـر    بول خر ساييده چهار گهري پيش از مجامعت طال كنند در ازدياد نعوظ و هساك مجرب است و اگر چوه اگر                    

گالب با هم حل كرده بر قضيب بمالند نعوظ آرد و لذت افزايد و اگر هينگ هيرا از يك ماشه تا چهار ماشه بلع كنند                         

و باالي او شير گاو يا جز آن بنوشند سرد مزاج را نفع تمام بخشد و مجرب نوشته و اگر سير را مقشر كرده در شـير                           

 گاو بريان ساخته با شهد معجون سـازند مقـوي بـاه مبـرودين و                جندان بجوشانند كه شير جذب شود پس در روغن        

ي  كنند تا غليظ شود پـس شـيره        ي بسكهپره صاليه      نافع فالج و لقوه است و مجرب و اگر گندهك آمله سار به شيره             

ديگر اندادند همين سان تا چهل تپ تمام شود و معني تپ در اين جا تغليظ است پس مقدار يك برنج تـا دو هفتـه                          

ورند جهت افزوني اشتها و قوت باه مفيد است اگر زعفران در آب ادرك باريك ساييده ضماد نمايند و چهار گهـري         خ

؟ كوفته بيخته ..بدارند و سه چهار روز چنين كنند براي سختي قضيب و ازدياد باه مجرب نوشته و كذا ضماد تخم او          

گر از تخم هليل زرد در شيشي آتـشي يـا بـه طـور پتـال      در شب و روز دو بار تا چند روز قضيب را سخت گرداند و ا     

ي آن بر برگ پان بنگله ماليده دوخـت و حـشفه گذاشـته ببندنـد و بعـد سـه پـاس                         جنتر روغن برآرند و يك قطره     

بگشايند و دو بار ديگر همچنين به كار برند گويند كه عني را نفع بخشد و احتياط دارند تا بر حصيه و سر ذكر نرسد          

ورم آن گردد و اگر چهار سرخ دار اشكنه به آب بيخ ترب ساييده بريان ماليده از بهوج پتر ببندنـد و سـه                        كه موجب   

مرغ سرشته بمالنـد در هفتـه قـوت حاصـل           ي   پيهسا نموده در     روز همين طور به عمل آرند بعده دار شيشعان سرمه         

ي باريـك     ر پاس متصل ساييده بر پارچـه      گردد و اگر مغز سر كركس كه سرخ سر باشد بگيرند و در شراب نهند چها               

ي نيم گرم بندند و صـبح گـشاده بـه آب مطبـوخ                كهنه ماليده بر ذكر سواي حشفه پيچند و بااليش برگ پان بنگله           

ي  پيـه زنجبيل بشويند و باز تكرار عمل نمايند و تا دو هفته با مراعات ضروري به كار برند منفعت حاصل شود و اگر                       

خت مدار سوراخ كرده بماند بگيرند و در يك توله پيه يك نيم ماشه سندور آميخته بدارنـد و                   موش دشتي كه زير در    

پيش از جماع يك ماشه از آن بر ذكر طال كرده باشند در تقويت باه و تعشق زن نافع است و اگـر كـالنج بـه روغـن                             

خشد و اگر سيماب يك دام شـهد دو         بيدانجير ساييده و بر لته ماليده بربندند اندك خراش آرد ليكن مجلوق را نفع ب              
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ي آهن خوب حل كنند تا يك ذات شود پس بر پارچه ماليده بر ذكر پيچند و چون نعـوظ       دام در آوند آهني با دسته     

شود دور كنند و نزديك زن نمايند نفع بخشد و اگر در اين يك عدد مغز سر روهو افزايند بهتر گردد و بعد طال برگ                         

ي مركبـه كـه       ي خام پيچند و اگر هفت روز استعمال كنند بهتر بود ذكـر ادويـه                دند و رشته  پان به كله گرم كرده بن     

ي سـفت و باريـك را در آب زردچـوب رنـگ              رافع سستي ذكراند اين تركيب پئي در تقويت ذكر مجرب است پارچه           

ماينـد بـاز در     كرده در سايه خشك نموده به شير زقوم كه در هندي تهوهر گويند خوب تر كرده در سـايه خـشك ن                     

شير بز تر كرده به دستور در سايه خشك كرده نگاه دارند و هنگام خواب قدري از آن پارچـه در شـراب انگـوري تـر                  

كرده اول برگ پان بر ذكر پيچيد و بااليش آن پارچه بپيچند و به رشته بربندند هر گاه سوزش و خارش معلوم شود                       

تر خواهند عوض شير بز در شير آگه تر نمايند و در آب زردچـوب و                  يفورا دور كنند كه موجب تفريح نشود و اگر قو         

هر دو شير سه سه بار تر كرده خشك سازند و يك بار در آبي كه اندر آن يونگ و جايفل و جو تري ساييده باشند تر                          

بـاالي  نموده خشك كنند پس قدري از آن پارچه در روغن زرد بپزند چنان كه سوخته نگردد و برگ پان زرد بـسته                       

ي مرخن نيم گرم و بااليش نيز برگ پان بسته دو سه گهري بدارند و تا بقاي اثر همين پئي بـاز در روغـن                           آن پارچه 

پخته چند بار به عمل آرند و اگر پارچه را به شير عشر و زقوم هفت بار تر كرده خشك كنند پس درخـت جـامن را                           

بعده پئي به روغن چرب كرده به دستور به عمل آرند نيز مفيد             ي مذكور چهل روز در آن داشته برآرند           كاويده پارچه 

است و بعضي گويند كه پارچه را بعد تر كردن بهر دو شير مذكور و خشك كردن آن مويزج و جوز بوا و قرنفـل هـر                           

ي مذكور در آن تر نموده به طريق پئي به عمل آرنـد و اگـر    واحد شش ماشه در شراب دو آتشه كهرل كرده و پارچه       

ي كاشغري در روغن شسته آميخته بمالند جهت جلق و سستي اعـصاب مجـرب                يزي به جله خراش گردد سفيده     چ

است پئي زونگي كه نافع نوشته مويزج عاقر قرحا دارچيني قرنفل خراطين تازه فرفيون جندبيدستر مال كنگني هـر                   

زه كرده در نيم آثار شير گاو تر نمايند تا يك پنج ماشه همه را باريك سوده پياز نرگس كه برگ نياورده باشد ريزه ري  

ي سحوقه در شير مسطور كهرل نمايند تا آن كه شير خشك شود پس آب پيـاز                  پنج گهري بعده پياز مذكور با ادويه      

ي نر گاو جوان داخل كرده بسايند و در ظرفي نگاه       سفيد پنج عدد داخل نموده حل كنند كه خشك گردد پس زهره           
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برگ پان ماليده ببندند تا بيست ديگر روز به عمل آرند و جماع نكنند ديگر شير آگهه نيم پا و                    دارند وقت حاجت بر     

ي آهني آن قدر حل كنند كه از لزوجـت آن كراهـي              شهد خالص نيم پا و هر دور ا در كراهي آهني انداخته از دسته             

يني نگاه داشته وقت حاجـت آلـت را         با دسته از زمين برخيز و بعده چهار ماشه افيون در آن حل كنند و در ظرف چ                 

ته گاو چرب ساخته دوا بر پئي پارچه ماليده بندند و بعد يك پاس دور كرده روغن گاو بيست و يكبـار شـس             به روغن   

بمالند و همچنين سه روز عمل نمايند از بيخ ذكر آب جاري شده به خواهد شد ديگر پئي مالقاسم كه مشهور النفع                      

؟ كرده بر پئي ماليده ببندند ايـضاً كـه نـافع            ..وزن باريك ساييده در آب گرم        است هالون و كوث و خرول هر سه هم        

گداخته صاف كرده سم الفار سفيد يك نيم ماشه باريـك           خوك كه هر واحد يك توله       ي   پيهشير  ي   پيهمجلوق است   

سوده بياميزند و عند الحاجت بر پارچه ماليده سر حشفه گذاشته بربندند و از باال برگ پان بنگله پيچند بعد سه روز                      

ز گشاده به شراب تند بشويند و چهار پاس گشاده دارند من بعد همان پئي را بربندند و برگ پان پيچيده بعد سـه رو        

ي مفت در شير زقوم تـر كـرده          بگشايند و به شراب بشويند عني و مجلوق را قادر گرداند ايضاً براي تقويت باه بارچه               

در سايه خشك نمايند همين قسم سه مرتبه در عرق پياز پارچه را تر كرده خشك سازند بعد از آن آن را شب و روز                         

سكه چرب ساخته بااليش پئي مذكور پيچند و تا چهار گهـري            در روغن تخم كتان نگاه دارند و سر آلت گذاشته از م           

ي مذكور مدام در روغن السي بدارند ايضاً پارچـه را در             بدارند و اگر ضرورت باشد روز دوم همين عمل كنند و پارچه           

ر انبه هلدي ساييده تر كرده در سايه خشك سازند بعده در آن برگ وهتوره سه مرتبه بعده در شير آن سه مرتبـه تـ        

كرده در سايه خشك كنند من بعد در روغن شير ميش بريان كنند به آتش نرم و وقـت حاجـت بـر آن پئـي شـهد                            

ماليده هيراهينگ به قدر سرخ باريك ساييده پاشيده سه روز بندند ايضاً پئي كه جهت قوت باه مفيد گل كنير سفيد                

 همه را به روغن كنجد قريب نيم پا و تا چهـل  چهار درم قرنفل هفت عدد دارچيني زعفران جوز بوا هر يك يك توله            

پاس كهرل كرده بر پارچه سبب گرده پئي سازند ايضاً جهت تقويت قضيب پارچه را درست لوبان يعني عـرق آن تـر      

ي ديگر بندند صحيح المزاج تمام روز نگاه دارد و مريض سه روز نهايـت يـك      نموده بر قضيب پيچند باالي آن پارچه      

نامند و طريق برآوردن اسـت آن در         را ضايع نسازند هر گاه كه خواهند باز بندند و اين را بجريبي مي             هفته و آن پئي     
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و عالج االمراض مفصل مسطور است جوارشات و حبوب اين جوارش ملكي در تقويت باه و ازدياد شهوت به                   ؟  ..تأليف  

سنبل الطيب جوز بوا بسبا سه لـسان        فايت مجرب است مشك يك نيم دانگ قاقله كندر هر واحد يك مثقال قرنفل               

العصافير بيخ اذخر زنجبيل دارچيني مصطكلي عود هندي زعفران هر يك سه درم اشنه سه مثقال قند و گـالب هـر                      

يك ده مثقال قند را در گالب حل كنند و عسل سه چند يا به قدر كفايت آميخته بـه قـوام آرنـد پـس فـرود آورده                             

ي يك مثقال جوارش بكرماجيت كه در تقويت باه و پشت و معده نافع صمغ عربـي                 ادويه كوفته بيخته بسرشند شربت    

پار و آثار در يك آثار روغن گاو بريان كرده جدا نگاه دارند و روغن را جدا پس اسگند موصلي سياه زنجبيل هر يـك                         

م قرنفـل چـوز بـوا       ي چيني بسبا سه عاقر قرحا هر يك دو در          ده درم كنكول هفت نيم درم دارچيني خولنجان كبابه        

هر يك پنج درم كوفته بيخته در روغن مذكور چرب سازند و شكر سرخ يك سير نبات سفيد يك سير به قوام آورده                       

صمغ را كوفته داخل كرده بر هم زنند تا مثل حلوا شود از آتش فرود آورده ادويه سوده را داخل كرده نگـاه دارنـد و                          

جهت قوت باه و هساك مني مفيد عاقر قرحا جوز بوا بسبا سـه قرنفـل                هر روز بيست درم بخورند جوارش هندي كه         

سپستان سنگهاره خشك مكهاره دانه و هيل فلفل سياه آمله زنجبيل دار فلفل مساوي كوفته بيخته در شهد خـالص                    

نـد  به قدري كه سرشته شود بسرشند و هر روز به قدر بادام بخورند و بعد از خوردن آن آب سرد و اشياي ترش نخور                       

 حب موصلي كه در تقويت باه نافع موصلي سياه پارسير در يك نيم پا و شير گاو بجوشانند تا تمام شير جـذب شـود                        

هـا   در سايه خشك نموده با جوز بوا و بسابسه هر يك چهتانك؟ كوفته بيخته با شـهد بـه قـوام آورده آميختـه حـب                         

تر گردد حب جالينوس جهت كسي كه عاجز  ند قويسازند و به حسب مزاج بدهند و اگر اندك حلقيت نيز داخل ساز

ي بكارت از راه اعصاب خواه به سبب حلق خواه به سببي ديگر و اغلب كه به سبب اول قادر سازد وإال در                        بود در ازاله  

شب دوم و سوم مجرب است مغز سر گنجشك نر كه وقت هيجان شهوت آن گيرند شقاقل تخـم پيـاز سـفيد خرمـا       

هـا   ري تخم جوز سمك صيدا جمله برابر مشك قدري كوفته بيخته به عسل و آب جرجير حـب                 تخم گندنا ثعلب مص   

به قدر نخود سازند و يك مثقال تا يك نيم درم همراه شراب يا آب انگور شيرين يا به آبي كه نخود در آن تـر كـرده                            

ريت كات سفيد قرنفـل     باشند بخورند حب سيماب در برانگيختن باه و اشتها عجيب و غريب است سيماب خالص كب               



1215 

 

ي مـرغ    هر يك چهار ماشه اول سيماب و گندهك را خوب ساييده ادويه ديگر آميختـه بـسايند بـاز بـا زردي بيـضه                       

ها ساخته هر روز يك حب بخورند و اگر يك هفته از اين حب بخورند و                 ي بليغ نمايند و مقدار فلفل سياه حب         صاليه

 نيم گرم بنوشند و تا بيست روز مجامعـت نكننـد از قـوت بـاه چيـزي                   باالي آن شورباي گوشت گوسفند يا شير گاو       

مشاهده سازند كه نديده باشند و در بياض استادي مرحوم مرقوم است كه سيماب مصفي ده درم و گوگرد مصفي دو 

درم دوازده پاس بسايند باز قرنفل يك دام داخل كرده سحق بليغ نمايند و با زرده بيضه مـرغ بـه قـدر نخـود حـب                           

ي پان بخايند و غذا موله خون تناول         ساخته هر روز يك حب يا پان بخورند پس شوربا يا شير بنوشند و بااليش بيره               

كنند و از ترشي پرهيزند و اگر حرارت بر طبيعت غلبه كند عرق كاسني و گاو زبان و شربت انار و بـالنگو بنوشـند و                          

ز ده قو پارچـه بگذراننـد و گـوگرد را گداختـه در شـير                طريق صاف كردن سيماب و گوگرد آن است كه سيماب را ا           

  اندازند 

نوع ديگر سيماب گوگرد زرد آمله سار و اگر به دست نيايد ديگر قسم آن را گرفته در شير صاف نمايند و هـر دو                         

را در سنگ سماق تا چهار پاس صاليه كرده ثعلب مصري دارچيني هر يك نه درم مغز جوز مغز بادام هر يك چهـار                        

 نيم درم جوز ماثل چهار درم نبات مساوي همه اجزا داخل كرده باز تا دو پاس صـاليه كننـد و بـه عـسل آميختـه                     و

ها به قدر نخود سازند خوراك يك عدد وقت خواب و يك عدد صبح بسيار مفيـد اسـت حـب جهـت اسـتحكام                          حب

يگ مـاهي خولنجـان مـساوي بـه         قضيب خصوصاً مرطوب المزاج را عجيب است زعفران كبابه دارچيني عاقر قرحا ر            

عسل مقدار كنار يا آمله حب بندند و پيش از جماع بخورند تماشا نمايند حب كمون كه در اين باب نهايـت مفيـد و                         

ي كوهي و به آتش نرم بريان كرده باريك بسايند آن گاه مقـدار دو درم از آن بـا                     مجرب است و از اسرار بگيرند زيره      

ك تبتي صاليه كرده يك درم عنبر اشهب را در روغن رازقي و يا ياسمين حل كننـد                  يك درم قرنفل و يك تانگ مش      

ها سازند و به وقت حاجت يك حـب در دهـن گرفتـه بـه جمـاع مـشغول شـوند و                        و قدري روغن بلسان افزوده حب     

ك عجايب بينند حب هندي كه مجرب نوشته مال كنگني تخم زردك عاقر قرحا هر يك يك دام قرنفل زعفران هر ي                    

نيم دام اسبند نيم توله خشخاش كنجد هر يك پنج دام روغن گاو شهد خالص هر يك چهـار دام زردي بيـضه پـنج                         
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عدد ادويه كوفته بيخته در روغن و شهد و زردي بيضه سرشته مقدار جوز بـوا حـب سـازند و يكـي پـيش از جمـاع                            

ي خـام تنفـر باشـد         از بـوي زردي بيـضه     بخورند كه بسيار مقوي است هر چند انزال شود شهوت بر جا باشد و اگـر                 

ها را در آب جوشانيده زردي از آن گرفته ممزوج سازند ايضاً كه نهايت مقوي باه است نكچهكتي موصلي ستاوز                     بيضه

ي ادرك به قدر     تخم كه پنج تخم اونگن پوستي بيخ اونث كتاره مال كنگني قند سياه مساوي كوفته بيخته در شيره                 

و هر روز يك حب به شير گاو خورند حب خراطين كه مقوي باه و جيد األثر است خـراطين                    كنار دستي حب سازند     

تازه از گل پاك كرده خشك نموده شش درم سبوس اجواين دو درم قند سياه چهار درم آميخته به قـدر تولـه حـب      

 قرنفل بسبا سه دانـه      بندند خوراك يك حب تا بيست روز خورند ايضاً خراطين صاف نيم پا و بريان نموده عاقر قرحا                 

االيچي خرد هر واحد شش درم مشك يك ماشه همه را باريك ساخته در شهد به قدر كنار دستي حب بندند و يكي                 

صبح و يك شام همراه شير ماده گاو بخورند حب ريگ ماهي كه جهت تقويت باه و هساك به تجربـه رسـيده ريـگ                         

فران مسك افيون هر واحد يك جزو نكچهكتي ورق طـال هـر             ماهي شنگرف ماز و سبز قرنفل هر واحد چهار جزو زع          

هـا سـازند و يـك دو         يك سه جزو دار شيشعان دارچيني ورق نقره هر يك هفت جزو كوفته بيخته به قدر نخود حب                 

  ي شيرگاو خورند و بعد از دو ساعت جماع نمايند  حب با پياله

نظير است ليكن در سن جواني و مـزاج و   اه بيحب فادزهر حيواني تأليف حكيم شريف خان كه به جهت تقويت ب     

فصل حار استعمال نبايد كرد فادزهر حيواني مرواريد ناسفته كهرباي نمعي؟ بسد مرجان مصطكي الجـورد مغـسول                  

درونج عقربي حب بلسان شقاقل بهمن سرخ و سفيد هر يك نيم مثقال زعفران جندبيدستر موميـايي اصـيل مـشك                     

ي شتر اعرابي ثعلب مصري مغـز سـر گنجـشك نـر هـر واحـد يـك دانـگ          انگ مايهخالص عنبر اشهب هر يك دو د     

موميايي و عنبر را در روغن زيت گداخته جواهر سوده باقي ادويه كوفته بيخته مخلوط نموده به گالب مقـدار نخـود                      

  ها سازند و به ورق طال و نقره پيچيده نگاه دارند شربت دو حب  حب

عل بدخشاني عوض كهربا و بسد و مرجان و الجورد داخل است و تعداد ورق نقره                و در نسخه ديگر ياقوت رماني ل      

ده عدد و ورق طال پنج عدد حب موميايي تأليف والد حكيم علوي خان به جهت نقصان باه كه بـه سـبب اسـترخاي                         
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 سـه  نظير است موميايي دارايي مصطكي رومي هر يك يك دانگ عنبر اشهب يك جزو هر       آلت و ضعف قوي باشد بي     

را در فنجان چيني كرده روغن پسته داخل نموده فنجان را در ظرف مسي كه در آن گـالب و عـرق بهـار نـارنج پـر                            

ي پـرآب بـر روي       كرده باشند گذاشته نحوي كه گالب و عرق داخل فنجان نشود و آن ظرف مس را در ميان پاتيلـه                   

د تا موميـايي و غيـره گداختـه شـود پـس فـادزهر               سه پايه بگذارند و سه پاتيله را محكم بسته آتش در زير آن كنن             

حيواني و فادزهر معدني مشك خالص هر واحد يك جزو مرواريد ناسفته طباشير قرنفل بسبا سه جوز بوا بهمن سرخ                    

بهمن سفيد دارچيني شقاقل زنجبيل درونج عقربي عود هندي عود صليب خصيته الثعلب جدوار خطايي هـر واحـد                   

ها سازند و به ورق طال پنج عدد پيچيده پنج حصه نمايند و هـر روز يـك                    آن سرشته حب   يك دانگ كوفته بيخته به    

حصه تناول كنند بعد آن نبات سفيد پنج مثقال تخم بالنگو يك مثقال عرق گاو زبان گالب عرق بيدمشك هـر يـك                       

  هفت درم بنوشند 

دو نيم مثقال فادزهر حيواني ورق      نظير است جدوار خطايي      حب جدوار تأليف حكيم ممدوح كه در تقويت باه بي         

ي هيل دارچيني هر يـك يكـدانگ         طال هر يك نيم دانگ قرنفل زعفران عاقر قرحا جندبيدستر جوز بوا بسبا سه دانه              

ها سازند به قدر نخود و دو حب وقت صبح و دو حب وقت خواب فرو برند بعد از آن پياله شير گرم                        كوفته بيخته حب  

ه ده درم نبات سفته داخل كرده بنوشند حب از مجربين هند به جهـت كـسي كـه بـر                     كرده يك دانگ زنجبيل سود    

ي بكارت قادر نباشد نافع عاقر قرحا قرنفل خشخاش موصلي شونيز جـوز بـوا اسـگند فلفلمويـه مـساوي كوفتـه               ازاله

حكـيم علـيم اهللا     ها برابر كنار دشتي سازند و هر صبح يك حب بخورند دوايي كه در تهيج باه از مجربات                    بيخته حب 

است نكچهكتي ادرك هر يك دو ماشه برگ سداب هندي چار ماشه باريك سوده با شير تازه بخورند و تـا بيـست و                        

يك روز به عمل آرند و اولي آن كه اول كمتر از وزن مذكور شروع كنند و بعده اندك اندك افزوده بر مقدار مـسطور                         

يد دو توله هر دو را خوب سحق كنند و به قدر سه سرخ با شير گـاو                  ي اليچي سف   رسانند ايضاً گندهك يك توله دانه     

نظير نكچهكتي   خورده باشند سفوف كيمياي عشرت كه به غايت مقوي باه است و در امساك بي               وقت خواب شب مي   

سه سرخ كاينپهل شش سرخ قرنفل شنگرف مازوپهل ورق طال هر يك چار سرخ زعفران يك سرخ دارچيني مـشك                    
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 يك يك ماشه افيون شش برنج ورق نقره هفت سرخ همه را سفوف ساخته با يك قدح شير گـاو فـرو                       ريگ ماهي هر  

برند و بعد دو ساعت به جماع مشغول شوند و چون سوزش سينه معلوم شود يك پياله شير بخورند و در تمـام شـب           

ي مقـوي بـاه        و اطليـه   همين قسم تا ده آثار شير خواهد نوشيد و هضم خواهـد كـرد و بيـدار خواهـد مانـد اضـمده                      

ي سياه تخم كتائي سفيدي پيخال كبوتر صحرايي         جندبيدستر و مشك جوز بوا بسبا سه قرنفل زعفران تخم دهتوره          

هر يك دو ماشه افيون يك ماشه مويزج زفت رومي پوست بيخ كنير سفيد هر واحد سه ماشه خراطين عروسك هـر                      

ي گاو و شراب تند يك يكبار كهرل كرده حب بندند و به              به زهره يك چهار ماشه پياز نرگس تازه هفت ماشه همه را           

يك ماشه عطرناگكيسر طال كنند ايضاً نه براي سستي ذكر و مجلوق نافع است پياز عنـصل يـك عـدد پيـاز نـرگس                         

هفت عدد به كارد چوبي ورق ورق كرده در شير ميش آن قدر كه بپوشاند تر نموده بگذارند تا آن كـه تمـام شـير را                           

ب كند بعده قسط تلخ مغز پنبه دانه بوزيدان عاقر قرحا دارچيني وج تركي هر واحد يك توله كوفته بيختـه زلـو                       جذ

ي گاو هر يك دو ماشه روغن راي بيـل           ي شير تر پيه    ي گاو موميايي عنبر اشهب هر يك شش ماشه پيه          خشك زهره 

دك ضماد نمايند ايضاً مجـرب بـراي مجلـوق          نه ماشه همه را يك جا جمع كرده كهرل نمايند كه مثل مرهم شود ان              

ي كنير سفيد تخم دهتوره اسگند هر واحد يك توله كـافور افيـون هـر يـك نـيم تولـه        پوست بيخ كنير سفيد غنچه 

ها به قدر نخود سازند و هر روز سه حب بـه آب حـل كـرده بـر ذكـر طـال                        ي كنايي خرد ساييده حب     كوفته با شيره  

طرف شود ايضاً بابت محمد نقي پياز نرگس ده عدد دارچيني دو نيم توله عاقر قرحـا                 نمايند سستي و جلق زدگي بر       

ي گاو دو نيم عدد به آب پياز دشتي كهرل كـرده ضـماد سـازند پوسـت باريـك جـدا                       سه توله مويزج پنج توله زهره     

له بيربهويي يـك    ؟ زكچور هر يك يك تو     ..سازد عجيب است ايضاً بابت مرزانصير براي عني و مجلوق مجرب زهر              مي

ي سياه نيم پا و خوب كهرل نمايند و حبوب به وزن سـه سـه                 ماشه قرنفل كاله دار هفت عدد همه را در آب دهتوره          

ي سـياه    ماشه بسته نگاه دارند وقت حاجت يك پاس شب گذشته بعد فراغ از طعام و آب يـك حـب در آب دهتـوره                       

ي خام بندند همـين نـوع        ي بندند باالي آن برگ پان با رشته       ي باريك ضماد نموده حشفه گذاشته پئ       سوده بر پارچه  

  هفت روز به عمل آرند و از ترشي و بادي پرهيزند 
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ايضاً از علوي خان قرنفل يك درم دارچيني شش سرخ زعفران چهار سرخ افيون برگ كنير سفيد هر واحـد يـك                      

ي  ا سه ماشه جوز بوا بـسباسه قرنفـل انگـوزه          ايضاً مقوي باه و مجرب عاقر قرح      . ي گاو سوده طال كنند     سرخ در زهره  

خالص سيماب زرينج هر يك يك توله در شراب تند به قدر نيم آثار كهرل كرده حب بسته دارند و به شراب ساييده                       

شود ايضاً پياز نرگس پياز عنصل هر يك يـك درم در شـير مـيش                 هر روز يك بار طال سازند در سه روز نفع بين مي           

ده مويزج دارچيني جندبيدستر فرفيون عاقر قرحا وج اجواين تخـم كتـائي خـرد تخـم كتـائي                   يك روز حل كنند بع    

بزرگ آدمي زفت رومي زلو خشك خراطين هر يك دو توله هالون بال كنگني زردچوب هر يك يك توله آميخته در                     

و سـخت و سـبز گردانـد        ايضاً كه تقويت باه كند و ذكر را قوي          . ي گاو يك شبانه روز كهرل كرده ضماد نمايند         زهره

پياز نرگس نو يك عدد به كارد چوبي ورق ورق نموده در شير ميش كهرل نمايند بعد از آن قسط تلخ مغازه بغدادي                       

زراوند مدحرج وج تركي خراطين هر يك يك توله داخل نموده كهرل نمايند تا چـون مـرهم شـود موميـايي اصـيل              

  داخل مرهم نمايند و بر قضيب سواي حشفه ضماد نمايند چهار ماشه در روغن چنبيلي دو توله حل نموده 

ايضاً مقوي باه از حكيم محمد جعفر جندبيدستر مصطكي روي هر يك يك توله قسط شيرين يك نيم توله تخم                    

  ترب سه توله روغن زيتون بيست و پنج توله كهرل نموده استعمال نمايند 

 يك نيم ماشه قرنفل يك ماشـه بـسباسه يـك نـيم ماشـه                ايضاً از حكيم محمدرضا عاقر قرحا دو ماشه دارچيني        

زعفران نيم ماشه جوز بوا چهار حصه دار فلفل يك عدد چوه اگر قدري كوفته بيخته در كهرل انداخته بـه آب ادرك                       

سحق بليغ نمايند پس چوه داخل نموده و بر پارچه سيب؟ كرده بر قـضيب بنـددد تـا يـك پـاس بعـده دور نمـوده                            

  مجامعت نمايد 

ي حكيم قطب الدين مغز تخم كوپخ و پوست بيخ كنير سفيد هر يك ماشه عوض قرنفل و زعفـران و                       در نسخه  و

دار فلفل است و نوشته كه ادويه در شراب دو آتشه كهرل كرده حب بسته در شراب حل كرده ضماد نمايـد بـااليش                        

 از اين به شود جندبيدسـتر عـاقر قرحـا           برگ دهتوره بندد و صبح به آب گرم بشويد ايضاً گويند كه عني پنجاه سال              

فرفيون هر يك هشت ماشه مويزج كوهي دارچيني هر يك چهار ماشه قرنفل چهـل و يـك عـدد كوفتـه بيختـه در                         
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شراب يا شهد مقدار كنار حب بندند يك حب بر قضيب ضماد كنند و صبح به آب گـرم بـشويند در يـك هفتـه بـه                            

 قوت باه بسيار مفيد فلفل سياه جندبيدستر حلتيت هر يك نيم درم مغـز               حالت اصلي باز آيد مجرب است ايضاً براي       

ايضاً از براي   . پنبه دانه دو درم مشك خالص دو دانك كوفته بيخته با روغن زنبق يا ياسمين سرشته بر قضيب بمالند                  

م گرم بر ذكـر     جالق و قوت باه سپندان مغز تخم بيد انجير خردل هر يك سه درم كوفته با روغن ياسمين سرشته ني                   

و خصيه بمالند سطبري و قوت در آن پديد آيد ايضاً جهت باريكي بيخ ذكر مجلوق چوز بوا بسباسه اشـنه هـر يـك                         

چهار ماشه چرك گوش آدمي يك دام چربي خصيئه خر نيم پا و همه را در شراب دو آتشه بسايند چندان كـه يـك                         

باشد به وزن يك     تجربه رسيده مستي كه عقب سرساند مي      ايضاً كه جهت عني به      . سير شراب جذب شود به كار برند      

نخود قرنفل سه عدد به آب برگ پان صاليه كرده طال نمايند ايضاً كه براي جالق و عني و درازي و سطبري قـضيب                        

كرد و نفع اين نهايت معاينه گشته شـيطرج           خيلي عجيب است حكيم محمد جعفر عالج مجلوق به همين نسخه مي           

خوان ماهي سوخته زاك سرخ شنگرف هر يك يك توله خراطين هفت توله افيـون مـصري عروسـك                   سرمه مازو است  

ي شـير قرنفـل جنگلـي        سا نموده نگاه دارند پس ورع پنج توله سـاييده پيـه            زهر ميه؟ هر يك دو توله همه را سرمه        

ولـه ايـن هـه را بـه         دهتوره مال كنگني هر يك هفت توله تخم ترب تخم گزر هر يك چهار توله مرچ جنگلي پـنج ت                   

ي مذكوره آميخته به قدر نيم سرخ استعمال نمايند كه اين دوا             طريق چوه در شيشي روغن كشند و در شيشه ادويه         

  تيز بسيار است 

ايضاً تأليف حكيم محمد عابد سيماب دو دام سهاگه نيم دام مسهل كي دام بچهناك قسط شيرين قسط تلخ هـر                     

هر يك يك دام روغن كنجد سياه پا و سير خام آب برگ چنبيلي نيم آثار شـراب                  يك نيم دام بيربهويي جندبيدستر      

دو آتشه پا و آثار اول آب چنبيلي و شراب و روغن مذكور هر سه بجوشانند تا آن كـه آب و شـراب بـسوزد و روغـن                             

گاه دارند و به قدر     بماند بعد از آن ادويه كوفته بيخته در روغن مذكور داخل كرده بسوزانند و صاف نموده در شيشه ن                  

  دو سرخ طال كنند و باالي آن برگ تنبول بندند يك هفته يا زياده به عمل آرند مجرب است 

ايضاً از مجربات حكيم وارث عليخان شيرآگ شير تهوهرتدهاره شير تهوهر قسم ديگر شير درخت بر هر يك سـه                    
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 را بگدازند چون به جوش آيد هر چهار شير          ماشه تخم دهتوره باريك سوده شش ماشه روغن گاو يك توله اول روغن            

اندازند و حل كنند و به زودي فرود آورده تخم دهتوره داخل كنند و خوب حل كرده در ظرفي بدارند وقت شب قدر                       

  نخود بر پان ماليده ببندند و صبح وا كنند 

چوب هر دو جداجدا باريـك      ي   ايضاً از حكيم ممدوح پهكرمول ثقيل الوزن كه از اندرون گالبي رنگ باشد و ميده              

ساييده مساوي بگيرند و به آب ادرك سرشته قرص ساخته حشفه گذاشته بندند هر گاه گرمي زياده محسوس شـود                    

دور كرده به شير ميش نيم گرم و اگر نباشد به آب نيم گرم بشويند ايضاً كه براي تقويت بـاه نظيـر نـدارد آب پيـاز                            

ي مرغ سياه يك  سير هر يك سه ماشه روغن حب السالطين يك توله زهرهعنصل آب پياز نرگس آب پياز سفيد آب 

ي سرخ بيست عدد زنبور پنج عدد مويزج عاقر قرحا دارچيني فلفـل پوسـت                ي گنجشك نر ده عدد مورچه      عدد زهره 

ه حب  ي شراب تند سحق بليغ نمود      بيخ كنير سفيد قفراليهود هر يك چهار ماشه همه را در كهرل انداخته با ده توله               

آرد خطر نكنند تا هفت روز به  بسته بدارند وقت حاجت به روغن گاو تازه ساييده سواي حشفه طال سازند سوزش مي   

عمل آرند ايضاً مقوي باه عطر دارچيني موميايي خالص هر يك درم عطر عود عطر نار مشك هر واحد دو درم كهرل                      

اي نيست سم الفار زرينج شنگرف سيماب هـر يـك شـش               سخهكرده طال نمايند ايضاً كه براي قوت باه بهتر از اين ن           

ي او  ي خوك صـحرايي كـه از حـصيه و گـرده     ي شير پيه ماشه در چهار توله عسل خالص كهرل كنند بعد از آن پيه           

ي ورل صحرايي كه به هندي سانده گوينـد هـر يـك دو تولـه داغ كـرده و                     ي پيه سوسمار و پيه     برآورده باشند و پيه   

ي سفيد تخـم   هر يك توله كرم پتال مده يك عدد در كهرل انداخته باز يك شبانه روز بسايند پس حبه         خراطين زلو   

ترب تخم كتايي عاقر قرحا چرك گوش انسان جوان جوز بوا بسباسه قرنفل بيش قفراليهود اذراقي سوده پوست بـيخ         

 دو آتشه تند همـه را تـا دو روز           كنير سفيد مويزج حلتيت خالص مشك هر يك سه ماشه در كهرل انداخته با شراب              

صاليه نمايند و حب بسته دارند و طالي رقيق بر ذكر سواي حشفه نمايند و بااليش برگ تنبول بندند ايضاً كه اكثـر                       

ي نر گـاو همـه       مردم را نفع بخشيده شنگرف هرتال طبقي سيماب كيله عاقر قرحا مويزج پياز نرگس دارچيني زهره               

   پاس كهرل كرده نگاه دارند و قدري گرفته طال كرده باشند ي سينه ده را به آب زهره
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ي حكيم اسماعيل مردا سنگ سيماب هرتال سم الفار هر يك سه ماشه تخـم كتـايي چهـار                    ايضاً مقوي باه نسخه   

ي تخم كتايي كه به آب برآورده باشند شازده پاس كهرل نمايند             دام روغن زرد نيم پا و ادويه باريك ساييده در شيره          

عد از آن در روغن زرد چهار پاس كهرل كرده نگاه دارند و وقت حاجت كم از سرخ طال نموده بااليش بـرگ تنبـول                         ب

ي تخـم    بندند و صبح به آب گرم بشويند و چند شب به كار برند و اگر آب برگ كتايي خرد شش توله عـوض شـيره                        

ي مزرا سليم بيگ مغز پسته پون پا         ي عني آزموده  ي اين مكرر جا به مشاهده در آمده ايضاً برا          آن كنند رواست فايده   

ي نو پوهلي بسته در طباق گرم نهاده بيفشرند و روغن گرفته  و مغز حب السالطين نيم پا و هر دو را كوفته در پارچه        

ضـرر   تـر و بـي     در شيشي بدارند و بعد چند روز طال كنند و بعد گذشتن يك بر شكال بلكه بعد يـك دو سـال قـوي                       

آرد هر كه خواهد كـرد        كند اگر بثور شود روغن زرد بمالند قوت ذكر تام مي            تازه به ثورات بر ذكر پيدا مي       گردد و  مي

دريافت خواهد شد ايضاً براي جالق چربي شير چربي خوك جنگلي هر يـك پـنج دام بيربهـويي جـوز بـوا خـراطين        

 دام قرنفل جو تري زعفـران مـال         خشك زهر بچهناك گهونكچي سفيد عاقر قرحا جندبيدستر دارچيني هر يك يك           

كنگني اجواين خراساني شهد كشميري هيرا هينگ كافور بهيم سيني سهاگه چرك گوش آدمي شنگرف بيخ كنيـر                  

سفيد هر يك دو دام پياز نرگس يك عدد مغز غوك جنگلي چهار عدد زلو خشك هفت عدد بهالنوه چهار عدد مغـز                       

دد مغز و چربي نيوله دو عدد همه را كوفته كهرل نمايند دوازده             گنجشك خانگي شش عدد مغز و چربي سانده دو ع         

ي مذكور پيچيده تمام شب نگاه دارنـد اگـر           ي پخته گرفته از دست نرم كنند و شب دوا بر كيله            پاس بعده يك كيله   

  روز ديگر كيله سخت گردد دوا تيار شده باشد وإال چار پاس ديگر كهرل نمايند 

 فرفيون بهروزه هر يك دو درم بسباسه يك درم دار فلفل يك نيم درم عاقر قرحـا                  ايضاً مجرب حكيم شريف خان    

دو نيم درم موم كافوري نيم درم تخم جرجير جندبيدستر هر واحد يك نيم درم روغن نرگس نيم اوقيه اول مـوم در          

اي حـشفه طـال     روغن مذكور حل نموده ادويه كوفته بيخته در آن بياميزند و بعد سحق بليـغ بـه عمـل آرنـد و سـو                       

عـديل   و در تقويت ذكر عنيين نهايت مؤثر و بـي كرده باشند و بااليش برگ پان پيچند ايضاً مقوي و منغط شديد           مي

نرگس هر يك نيم اوقيه در بيست و هشت مثقال زيت و قدري آب بجوشـانند تـا مهـرا شـود و آب                        پياز عنصل پياز    
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ي گنجشك نر خانگي تخم ابخره عاقر قرحا خـردل سـرخ هـر يـك يـك                   بسوزد و روغن بماند پس صاف كرده زهره       

وميايي و زفت رومي    مثقال عنبر اشهب نيم مثقال اضافه نموده مكرر بر قضيب و عانه و خصيتين ضماد كنند و اگر م                  

شود و چون سورنجان و مرمكي يك مثقال به آن مخلـوط كننـد نهايـت                 تر مي  ي مرغ و مانند آن افزايند قوي       و زهره 

  گردد از مجربات است  قوي مي

ايضاً براي جالق و ضعف باه از حكيم اجمل خان پوست بيخ كنير سفيد پوست بيخ كنير سرخ هـر يـك يـك دام                         

ي گـوه كـالن كـه بـه فارسـي            ون مصري نيم دام اول هر دو پوست را كوفته همه را همراه پيـه              جوز بوا يك عدد افي    

سوسمار گويند پنج دام كهرل نمايند بعد از آن ازار برگ دهتوره از هر قسم كه باشد تا دو گهري كهرل نموده مثـل                        

د تا چهارده روز ايضاً بـراي       كنار جنگلي گولي بندند و يك حب در شراب دو آتشه حل كرده سواي حشفه ليپ نماين                

مرحوم جندبيدستر مويزج عاقر قرحا هيرا هينگ قسط تلخ دارچيني پهكرمول هـر يـك دو                مجلوق از مجربات استاد     

ي گاوميش دو پاس كهرل كنند تا چون مرهم شود حـشفه گذاشـته قـدري                 با شراب دو آتشه ساييده با مسكه      ماشه  

طال كنند و باالي آن پان بندد ايضاً منه براي مجلوق زعفران قرنفل دارچيني هر يك شـش ماشـه پـنج عـاقر قرحـا                          

ي  ف سـه ماشـه در روغـن بيـضه         بيربهولي خراطين جائفل كالن جو تري هر يك يك توله مصطكي پنج ماشه شنگر             

مرغ كهرل نموده در شهد مخلوط كرده بر قضيب طال نمايند حشفه گذاشته و تا چهل روز متواتر اسـتعمال كننـد و                       

  اگر بر عضو بثور ظاهر شود سه روز موقوف داشته روغن شسته بمالند 

راطين چرك گـوش آدمـي      ي شير خ   ايضاً مجرب و مختصر تأليف حكيم محمد جعفر پوست بيخ كنير سفيد پيه            

هر يك يك دام روغن گاو پنج دام مثل مرهم ساخته طال نمايند ايضاً مجرب روغن زرد شراب پرتگالي آب بيخ كنير                      

ايضاً مقوي باه مويزج عـاقر قرحـا تيـر          . سفيد هر يك توله با هم آميخته طال كرده باشند و باالي آن برگ پان بندند               

يي دارچيني بسباسه مغاث بغدادي هر يك دو ماشه جوز بوا زردي نـرگس هـر                ماهي هر يك سه ماشه قرنفل بيربهو      

يك چهار ماشه مشك خالص عنبر اشهب هر يك ماشه قسط شيرين دو ماشه روغن نرگس شش ماشه عطرناكگيسر                   

عطر گالب عطر مجموعه هر يك دو ماشه روغن راي بيل نه ماشه مانند مرهم ساخته طال كنند ايضاً كـه بـه جهـت                         
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باه بسيار مجرب است و قضيب را قوي و سخت و كالن سازند پياز نرگس دو مثقال عاقر قرحا مويزج هـر يـك                        قوت  

ي شير نر چهار مثقال خردل سـرخ مغـازه بغـدادي             ي ماكيان دو عدد پيه     يك مثقال موميايي دارابي يك ماشه زهره      

ي تمساح هر يك دو مقثال به        ي گاو پيه   پيهي گرگ هر يك يك مثقال        ي گاو زهره   ي ارمني زهره   مغز پنبه دانه بوره   

عمل آرند ايضاً كه دوستي چند بار آزموده است سرگين كبوتر صحرايي پيخال گنجشك خانگي سيماب عـاقر قرحـا                    

هر واحد يك درم عسل دو درم شير درخت آگ سه درم روغن گـاو بيـست و دو درم همـه اجـزا در كراهـي آهنـي                             

قدري ماليده برگ تنبول بندند و تا هفت روز به عمل آرند ايضاً گويند كه در امر                 دوازده پاس كهرل سازند قوت شب       

باه جليل األثر است كباب چيني ريوند چيني دارچيني چوب چيني عاقر قرحا اليچي لونگ جو تري جائفل هر يـك                     

 باريـك سـاييده     يك توله سيماب سه توله اول سيماب را در دردي بول خر كهرل كنند تا يك پاس بعده ديگر اجـزا                    

آميزند و چهار گهري ديگر كهرل نموده قدري از آن بـاالي بـرگ پـان ماليـده حـشفه گذاشـته بربندنـد و بـاالي او                       

ضرورت حركت نكنند و اكثر ساكن باشند و قدرت حق مشاهده نمايند كه چه قدر عظم و                  ي بافته پيچند و بي     پارچه

ا در ظرفي نهند و بعد سه چهار گهري آنچه رقيق و صافي باشـد               آرد و دردي بول خر چنان گيرند كه بول ر          قوت مي 

داشـت و    بريزند و هر چه غليظ و سپيد ته نشين شده باشد به كار برند ايضاً طبيبي بر همين طال معـاش خـود مـي                        

بسيار تحفه است بچهناگ سياه چرب عاقر قرحاي گجراتي سـندوركاميا هـر يـك يـك تولـه شـير آگ چهـار تولـه                          

ي   ده توله هر دو دواي اول را كوفته بيخته با سيندور در كراهي كرده شير آگ و مسكه انداخته از دسته                     ي گاو  مسكه

چوب نيم فلوس فصل نموده چهار روز ساييده نگاه دارند كه حدت رفع شود پس يك ماشه بـر قـضيب ماليـده پـان                         

يضاً كه براي نعـوظ و رفـع سـستي ذكـر و           بندند و صبح به آب بشويند و اگر هوا سرد باشد قدري گرم كرده بمالند ا               

سطبري آن به تجربه رسيده پهكرمول اصيل كوت تلخ هر يك يك توله منـسل كنيـري سـرخ نـيم تولـه آب بـرگ                          

چنبيلي آب برگ دهتوره آب برگ كتائي خرد هر يك چار توله روغن كنجد سياه شش توله هر سه ادويه با هر سـه                        

ه روغن آميخته دوازده پاس بدارند به شب قدري بر پارچه آغشته حشفه             آب آن قدر كهرل كنند كه خشك شود بعد        

گذاشته بر قضيب بپيچند بعد هشت پاس گشاده ديگر بار به عمل آرند تا يك هفته استعمال نمايند ايضاً كـه نعـوظ                       
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نـيم  آرد و سطبر گرداند و كجي دور كند و پس و پيش ذكر يكسان نمايد مجرب است دارچيني عاقر قرحا هر يـك                        

ي شـير نـر      توله خرطين خشك مويزج كوهي پهكرمول هر يك يك توله روغن كنير موم سفيد هر يك دو توله پيـه                   

جوان زفت رومي هر يك سه توله اول روغن و موم و چربي در كراهي انداخته گرم كند بعده زفت رومي انداخته حل                       

پاس بسايد كه مثل مرهم گردد نگاه دارد و قضيب ي آهني يك  كند پس جمله ادويه باريك ساييده اندازد و از دسته  

را از پاچك چنان بخارد كه سرخ گردد بعده يك گهري از شير ميش يا ماده اسب ماليده قدري از اين دوا طال كـرده     

برگ پان بندد بعد يك پاس بگشايد باز همين عمل كند يعني در تمام روز چهار بار كند و به شـام قـضيب را از آب                           

   همين طور يك هفته استعمال كند گرم بشويد

و طريق ساختن روغن كنير اين است كه پوست پنج كنير سفيد نيم پادشاهجهاني گرفته بكوبد و در پوتلي بسته                    

با چهار توله روغن گاو پنج آثار آب بجوشاند به آتش مالئم هر گاه آب به قدر پا و آثار بماند پوتلي را ماليده افـشرده                          

آتش مالئم بپزد كه تمام آب جذب شود و روغن بماند و داغ نخورد فرود آورده بـه عمـل آرد ايـضاً                       جدا كند و باز به      

اند كه سر حشفه به قدر پياز و بيخ باريك شده باشد مجرب است لونـگ جنگلـي پوسـت بـيخ                       مجلوق مايوس العالج  

ارچيني تند قرفه افيـون هـر       كنير سفيد مغز گهونكچي سفيد بيربهويي كچله سوده زهر ميثه سفيد چرب جوز بوا د              

يك شش ماشه شير درخت آگ سه لوله روغن گاو يك توله در كهرل كرده بـا شـير مـذكور و روغـن هـشت پـاس                            

ساييده نگاه دارد و بر پارچه ضماد كرده حشفه گذاشته بر قضيب بندد و صبح بگشايد تا يك هفته به عمل آرد اگـر                        

ي سفيد يك ماشه سفيده  ن گاو يك توله يك صد و يك بار شسته كتههبثور پيدا شود اين مرهم استعمال نمايد روغ    

كاشغري يك ماشه شنجرف يك ماشه سپياري سوخته يك عدد سوده آميخته به عمل آرد هر گاه بثور خشك شـود                     

موقوف كند ايضاً مصلح مجلوق عسر البرء و ملذذ مغز گهونكچي سفيد مغز گهونكچي سرخ تخم دهتوره عـاقر قرحـا                     

 شنجرف خولنجان جوز بوا پوست بيخ كوپخ خشك پوست بيخ اروسه پوست بيخ حـب الـسالطين هـر يـك      گج پيل 

شش ماشه مصطكي رومي دارچيني قرنفل هر يك دو نيم ماشه خراطين خشك نيم پا و شاهجهاني شـير گـاو پـنج                       

 نصف رسد سـرد نمـوده       آثار شاهجهاني جمله ادويه جوكوب كرده پوتلي بسته در شير انداخته بجوشاند تا آن كه به               
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جغرات ساخته روغن برآرد عند الحاجت سه ماشه از اين روغن گرفته مشك زعفران كافور چينيه به قـدر يـك يـك                       

ي چهار سرخ بر ذكر ماليده بااليش برگ پان بندد چند روز اين عمل               سرخ ساييده در آن آميخته از مجموع به اندازه        

ي مذكور چرب كـرده جمـاع كنـد          ستعمال كند قضيب را از قدري مسكه      كند و اگر صحيح المزاج براي لذت جماع ا        

لذت بسيار دهد و به جاي پوست بيخ جمال گوته پوست بيخ كنير سفيد بدل توان كـرد هـر گـاه پـوتلي را از شـير                            

جربـه  ي اين روغن بسيار سريع األثر براي مجلوق و عني به ت            ي آن در پتال جنتر روغن كشيده فايده        برآورده از ادويه  

مشاهده كرده شد ايضاً مجرب مغز خر جوان تازه شازده دام وقتي كه گرفته باشند همان وقـت روغـن كنجـد سـياه                        

بيست و چهار دام عاقر قرحا و گهونكچي سفيدهينگ هيرا و سنگهيا هر يك يك نيم توله آميخته همه را در كراهي                      

اً گويند كه شخصي كدخـدا شـده و بـه سـبب نـدامت               ي آهني خوب كهرل نمايند و اندكي به كار برند ايض            از دسته 

نقصان شهوت از خانه گريخته بود به همين طال قادر شد مغز خر نر جوان كه در ايام هيجان گرفته باشند يك عـدد                        

شير درخت آگ برابر آن در ظرف گلي كرده در سايه نگاه دارند هر گاه خشك شود سنبل ستكهيا سـنبل سـهتكتيا                       

يك ساييده آميخته بسايند تا كه يك ذات گردد بعده روغن كنجد دو نيم پادشاهجهاني قطـره                 هر يك هشت درم بار    

قطره در آن انداخته تا شازده پاس كهرل كنند بعده در شيشه يا در ظرف چرب برداشته دهنش بند نموده بيـست و                       

وظ به قوت جـواني آرد و قـوت         يك روز در كوتهي جو بدارند بعد از آن برآورده چهارده روز صبح و شام طال كنند نع                 

گـردد و در اثنـاي اسـتعمال ايـن از ترشـي و               ماند و بعد يك سال از طياري قوي تر مي          اين طال تا سه سال باقي مي      

مضعف باه پرهيز كنند مجرب است ايضاً براي قوت باه شير آگ روغن زرد هر يك دو توله با هم بجوشانند تا آن كـه                         

وغن را در كهرل انداخته با سم الفار ميئه تيليه بيربهـويي خـراطين هـر يـك ماشـه      شير بسوزد و روغن بماند پس ر     

بسايند چون يك ذات شود در ظرف چيني يا شيشه بدارند و قدري نيم گرم طال كنند ايضاً كه بـراي ازالـه سـستي                         

واحـد شـش    ذكر اكثر به تجربه رسيده عروسك بيش سياه هر واحد يك توله جندبيدستر زعفران جـوز الطيـب هـر                     

ي كچله نه ماشه مشك تركي دو ماشه قرنفل صحرايي افيون فرفيون هر يك هفت ماشـه همـه را در آب                       ماشه براده 

ها برابر نخود بندند و وقت حاجت يك حـب در آب ادرك سـوده سـر ذكـر                    ادرك با شراب دو آتشه كهرل كرده حب       
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تا هفت روز استعمال نمايند و پرهيز ضروري ملحـوظ  گذاشته طال نمايند و بااليش برگ دهتوره يا برگ پان بندند و  

دارند ادهان طالئيه اين روغن از براي جالق و قوت باه مجرب و معمول است گهونكچي سفيد مع پوست كچله عـاقر                      

قرحا پوست بيخ كنير سفيد زهر ميئه مغز جمال گوته هر يك دو دام اول سواي جمال گوته و زهر ميئهه همه اجـزا                       

ته نگاه دارند و جمال گوته و زهر را در شير بز يا گاو ميش كه قريب يك آثار باشـد پـوتلي در پارچـه                          را سفوف ساخ  

تر خواهند پوتلي را در سرگين گاو ميش دو سه           ها زياده  بسته دو سه جوش خوب بدهند و برآرند بعده اگر اصالح آن           

هـا بـسته خـشك نمـوده چـوه           رل نموده غلـول   جوش داده برآرند و همه ادويه را جمع نموده در شير بز سه پا و كه               

  بكشند 

؟ بيخ چنپا بيخ چنبيلـي  ..نوع ديگر كه چند مرتبه ساخته شد به اكثر مردم مفيد افتاد بيربهويي گهئنگچي سفيد       

ي خوك هر يك پـنج دام        ي كچهوه پيه   ي سونس پيه   ي شير پيه   بيخ كيتكي بيخ كتايي بيخ اونث كتاره بيخ ارند پيه         

ن سه عدد سانده شش عدد زلو صحرايي چهار عدد جوالهـا كـه آن را پـراگ گوينـد يـك دام بيختـه                پخته شير كال  

نكچهكني پنج آثار مار سياه مغش انگشت از جانب سر دور كرده باقي هشت انگشت بگيرند اول نكچهكني را در آب                     

 گاو قدري از دست بمالند كـه        ها را جوكوب نموده همه را به روغن        صاف بشويند و در سايه پاره خشك نمايند و بيخ         

خوب تر گردد بعد از آن يك سبوي كالن را كه از روغن سياه يا زرد مستعمل شده باشد از سه پارچه گـل حكمـت                          

هاي بانس بگذارند بعد از آن مار را پاره پاره  ها سيخ سازند و دو رو؟ در زير آن سه چهار سوراخ نمايند و در آن سوارخ

هـا آميختـه در سـبوي مـذكور اندازنـد و             ره را با شير و سانده و ديگر اجزا با نكچهكني و بيخ            ي شير و غي    كرده و پيه  

قريب هشت انگشت سبو خالي دارند و باالي آن سرپوش گلي نهاده خوب بند سازند و گل حكمت نمايند بعـد از آن              

  الي خواهد شد تابش پاچك دشتي به طريق پتال جنتر روغن بكشند نفع تمام و نمايان بعون اهللا تع

ي سيه پوست بـيخ   ؟ مال كنگني به تخم دهتوره ..نوع ديگر از مجربات حكيم كلو مرحوم عاقر قرحا مرچ و كهني             

كنير سفيد نكچهكني قرنفل جاوتري كچله بچهناك سياه بيربهوني انگوزه همه مساوي كوفته در روغن كنجد چرب                 

   حل كرده استعمال نمايند مجرب است كرده در شيشي روغن كشند بعد از آن قدري جندبيدستر
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نوع ديگر مجرب مولوي بهادر علي مرحوم گهونكچي سفيد مغز جمال گوته هر واحد يك توله زهر تيلبه جوز بـوا        

هر واحد يك نيم توله هرتال طبقي قرنفل چربي شير تازه كه يك سال بر آن نگذشته باشد هر يك دو توله زعفـران                        

ير ميش تا هشت پاس كهرل كنند پس حبـوب سـاخته در سـايه خـشك كننـد و در                     شش ماشه همه ادويه را در ش      

شيشي آتشي گل حكمت نموده انداخته باالي شيشي برگ آگ فرش كرده بااليش ريگ صـحرايي پـر كـرده بـر آن                       

پاچك دشتي نهاده به روغن كشند اول مانند آب سفيد برآيد آن را در مرض ضيق النفس با برگ پان به كار برنـد و                         

  بعد از آن روغن سرخ و سياه خواهد برآمد آن را در طال استعمال نمايند تا دو هفته 

ي شير نر تازه پوست بيخ چنبيلي سفيد تازه هر يك            نوع ديگر قرنفل كالهدار پنج دام پوست بيخ كنير سفيد پيه          

 برگ اجزا را كوفتـه در       دو دام سرطان كالن دو عدد و اگر خرد باشد دو دام بگيرند برگ پان كتكيري چهل و هشت                  

ي شير شب تر نمايند و صبح برگ پان پاره پاره كرده مع اجزاي ديگر در شيشه گل حكمت كرده چوه بچكاننـد                        پيه

  و مراد از دام دام پخته است 

نوع ديگر انگوزه گهونكچي سفيد خراطين پوست بيخ كنير سفيد تخم دهتوره هـر يـك پـنج دام همـه ادويـه را                        

اب تر كرده در ميان شيشي انداخته مثل چوه بچكاننـد و سـواي حـشفه طـال نماينـد و اگـر مـال                         چهار پاس در شر   

كنگني كلونجي كچله عوض انگوزه و خراطين كنند و در شير ميش يك روز ساييده در پتال جنتـر روغـن كـشند و                        

  بعد بيست و يك روز به كار برند و صبح به آب گرم بشويند و در هفته نفع كند 

 از قاضي ارشاد كه جلق و غيره امراض بارد قضيب را مجـرب اسـت بچهنـاگ تيليـه دو دام گهـونكچي                        نوع ديگر 

سفيد مغز جمال گوته پوست بيخ كنير سفيد بيربهويي هر يك يك دام در نيم آثار شير ميش علي االتـصال هـشت                       

ود روغن كشند و بر قـضيب       پاس كهرل نمايند در سايه خشك كرده گوليها به قدر كنار جنگلي بسته به دستور معه               

طال نموده بااليش برگ پان پيچند و اگر وزن هر يك دو دام بگيرند و هرتال ورقي يك دام تا يك نـيم دام و كچلـه                           

  بريده دو دام و شير بز دو سير عوض بيخ كنير و بيربهويي و شير ميش كنند نيز مجرب است 

تفاوت باشد سم الفار ميئهـه تيليـه گنـدهك آنولـه سـار              نوع ديگر مقوي باه و براي جالق هر گاه در پيش و پس              
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سهاگه تيليه سيماب هر واحد برابر همه ادويه را سواي سيماب خوب باريك ساييده خشك نگـاه دارنـد صـريع درع                      

ي باريك بافته آورده دواي مذكور در قدري روغن زرد آميخته پارچه به آن ملـوث نمـوده بـر سـينك سـركي                         پارچه

 يك طرف آتش داده در كهرل سيماب انداخته بر آن روغن بچكانند هر گـاه فتيلـه سـوخته شـود آن                       فتيله نموده از  

زمان مع سيماب چهار پاس خوب كهرل كرده نگاه دارند وقت استعمال قدري بر قضيب مالند و قدري بر بـرگ پـا و                  

د و اگر بثور پيدا گردد وسواس       بر سيمان؟ خام پيچند و دوخت و حشفه را طال نرسد در هفته سه بار استعمال نماين                

  نكنند به فضل الهي مطلب حاصل گردد 

نوع ديگر بابت مير ماشاء اهللا خان براي مجلوق مشك خالص عنبر اشهب جندبيدستر موميـايي پهكرمـول خـون                    

گرگ نر خون نهنگ خراطين خشك چربي گرده شير نر چربي گرده نهنگ چربـي شـير غـوك جنگلـي گهـونكچي                       

 سفيد خون چمگاذر كالن در شراب دو آتشه سه پاس كهرل نموده بعده در روغن زيتون سه پـاس                    سفيد؟ بيخ كنير  

كهرل نمايند پس حبوب مثل نخود بسته يك شب در سايه خشك كنند صباح در شيشي آتشي گل حكمت نمـوده                     

  روغن كشند قدري از آن حشفه گذاشته بمالند و برگ پان بندند و در گهري بسته دارند 

ر مجرب بگيرند شير كالن و زلو چهار عدد متصل دم و زير بازوهاي آن چسبانند وقتي كـه زلـو از خـون                        نوع ديگ 

ي سم اسب آميخته در شراب دو آتشه انداخته يـك روز نگـاه               سير شوند جدا ساخته وزن نمايند و همان مقدار براده         

  دارند باز ميان شيشي انداخته چوه بكشند و وقت حاجت به كار برند 

 ديگر از مجربات حكيم عبدالقادر مرحوم بيخ كنير سفيد يك آثار جندبيدستر شش ماشه جوز بـوا دارچينـي                    نوع

قرنفل هر واحد يك توله در پتال جنتر روغن كشند و يك سينك طال كنند حشفه و دوخت گذاشته و بـااليش پـان                        

ته ضـماد كننـد و چهـل روز از جمـاع و             بندند تا بيست روز طال كند بعده اگر بثرات پيدا شود بر آن روغن گاو شـس                

  ترشي پرهيزند 

نوع ديگر عجيب النفعت جوز بوا هرتال طبقي گندهك آنوله سار مغز گهونكچي سفيد سم اسب جوان تخم هلهل 

تخم دهتوره پوست بيخ كنير سفيد مال كنكني مغز پنبه دانه مغز تخم بيد انجير خراطين خشك بيربهويي خـشك                    
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غز بادام هر واحد يك دام كوفته از روغن كنجد سياه چرب نموده در شيشي آتشي به آتـش                   چربي شير كوت كچله م    

انگشت چوب به بول به طريق متعارف روغن كشند و ظرفي كه در آن روغن از شيشي چكيده افتـد در آونـد پـرآب                         

د و از بادي و ترشي ي خام بندند و وقت استعمال كنن دارند پس سواي حشفه طال نموده بااليش برگ تنبول از رشته

  و جماع پرهيز نمايند و قدرت حق مشاهده كنند 

كند و مجلوق و عني را مفيد رسكپور نـيم دام و ال كهـونگچي سـفيد                  نوع ديگر كه ذكر را سخت قوي و دراز مي         

افيون هر واحد يك دام مال كنگني تخم دهتوره هينگ بيخ كنير سفيد هر يك دو دوام روغن كنجد به قدر حاجـت                       

دويه را كوفته به روغن چرب كرده يك شب نگاه دارند صبح در شيشي آتشي انداخته مثل چوه روغن كشند هر روز                   ا

  اندكي بر قضيب حشفه گذاشته طال نمايند بااليش برگ تنبول پيچند 

ه نظير و هميشه معمول و مجرب حكيم ذكاء اهللا خان هرتال ورقي موصلي سيا              ي بي  تر از آن نسخه    نوع ديگر قوي  

ي  بيربهويي هر يك يك دام ميئه تيليه گهونكچي سفيد لونگ دارچيني تخم كوپخ تيجبل پوست انار خـراطين پيـه                   

روا پنج دام پوست بيخ كنير سفيد پا و سير سر مار سياه كه تازه گرفته باشـند كـژدم                     شير نر هر يك دو دام كرم بي       

د ادويه كوفتني را كوفتـه و جـانوران را ريـزه ريـزه              ؟ سانده ريگ ماهي هر يك دو عد       ..سياه هر يك يك عدد كينكر     

كرده همه را در شراب دو آتشه دو سير يك شبانه روز تر كرده نگاه دارند پس مثل چوه به آتـش پاچـك دشـتي در                           

  شيشي آتشي روغن كشند 

 نوع ديگر جهت تقويت باه مجرب حكيم بقاخان رسكيور نيم دام گهونكچي سفيد افيـون كـوت تلـخ كچلـه زهـر               

سنگهپاجوتري جائفل منسل كنيري زهر تيليه اسگند ناگوري بيخ خراساني دارچيني عاقر قرحا سـهاگه تيليـه تـال                   

مكهانا تخم اوتنگن جندبيدستر اسبند تخم پياز مصطكي كلجن كلونجي هالون مغز چلغوزه كنجد سياه تخم ميتهي                 

قـي تخـم كتـايي بـزرگ تخـم كتـايي خـر و               ي سم اسب عرا    مغز پنبه دانه زعفران موصلي سياه لونگ مشك تراشه        

چرونچي و بودار اگر عزتي چيته بيخ اونت كتاره هر يك يك دام مال كنگني تخم دهتوره انگوزه بيخ كنير سفيد هر                      

يك دو دام زردي بيضه بيست عدد روغن كنجد به قدر حاجت ادويه كوفته در روغـن چـرب كـرده بـا زردي بيـضه                          



1231 

 

   دارند و صبح مثل چوه روغن كشيده به كار برند آميخته به دست ماليده شب نگاه

نوع ديگر كه مجرب است بيخ كنير سفيد بيخ كنير سرخ هر يك پنجاه درم دارچيني گهونكچي سـفيد هـر يـك     

پنج درم مال كنگني هشت درم افيون مصري دوازده درم موصلي سفيد موصلي سياه تخم كوپخ هر واحـد بيـست و                      

كالن سرشـته در شيـشي      ي بط    ك عدد همه را بكوبند و در سفيدي و زردي بيضه          پنج درم غوك آبي خشك كرده ي      

  آتشي كرده مثل چوه كشند و قدري ماليده بااليش برگ پان بندند

ي كچله نيم پا و بيربهويي تخم دهتوره لوبان كوريـه كهـونگچي              ديگر مقوي باه مجرب حكيم غالم امام براده       نوع  

ي خوك صحرايي نكچهكني هر واحد شش تور جندبيدستر شير زقوم سيماب روغن بلسان هر يك دو توله  سفيد پيه

ها ساخته در شيشي آتشي      هفته بعده حب  ادويه بيخته در پيه و روغن آميخته در شراب دو آتشه كهرل كنند تا يك                

  چوه كشند 

نوع ديگر بابت نظام شاه براي كجي آلت و سستي مجلوق را روز اول رجوليت بخشد و در چله آلت سـطبر و دراز                        

سازد اگر پير كند جوان گردد و مجرب است قلم نرگس مع گل يك صد عدد و مويزج جـوز بـوا غرقـي عـاقر قرحـا                            

توله فرفيون زرد و سرخ زعفران هر واحد نيم توله جندبيدستر مـشكنافه هـر يـك دو ماشـه                    بيربهويي هر واحد يك     

ي نيشكر با برگ پان باالي ادويه فرش كند و ادويـه             بادام نيم پا همه را جوكوب نموده در آوند كهنه انداخته چهلكه           

ن بندد و يـك سـينك همـراه         را پنهان سازد و در پتال جنتر روغن برآرد وقت حاجت يك سينك طال كرده برگ پا                

  پان بخورد 

نوع ديگر كه ذكر را سخت و قوي كند و عني را به حال اصـلي آرد بـا فرجـه بـارده مناسـب اسـت روغـن حـب                               

السالطين دو دام به دستور روغن بادام كشند پس عاقر قرحا جندبيدستر هر يك نه ماشه بيخ كنير سـفيد يـك دام                       

عطرناكگيسر نه ماشـه نيـز بياميزنـد و حبـوب دراز بـسته در شيـشي آتـشي                   كوفته بيخته در روغن مذكور آميخته       

  انداخته به آتش ماليم پاچك دشتي روغن كشند و قدر يك سرخ به عمل آرند 

نوع ديگر كه جهت مجلوق و عني به تجربه درآمده و در بعض جاي مناسب نفع كثير نموده زلـو در خـصيه خـر                         
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ه جدا كرده در سايه خشك نمايند بعد از آن پيه سانده بيربهـويي بـيخ كنيـر                  بچسبانند تا خون خورده پر شوند آنگا      

سفيد هر واحد يك دام همه را جوكوب ساخته در چربي مذكور ماليده در شيشي آتشي انداخته بچكاننـد تـا زمـاني          

  كه روغن سرخ برآيد بگيرند وقتي كه سياه شود عليحده كنند و برابر برنج علي الدام بمالند 

يگر بابت ميان صالح الدين كه مجلوق را مجرب است بيخ كنير سفيد بيخ كيوره بچهناك گهونكچي سـفيد         نوع د 

خراطين خشك مالكنگي تخم دهتوره سياه افيون كچله انگزد سرگين كبوتر صحرايي برابر گرفته جوكـوب سـازند و                  

بعده مثل چوه در شيشه گل حكمـت        به روغن كنجد چرب نمايند چندان كه تمام تر شود يك شبانه روز نگاه دارند                

  كرده بچكانند 

نوع ديگر كه مقوي باه و مجرب بالخطاست عاقر قرحا سه تولـه قرنفـل مـالكنگني سـم الفـار زهـر ميئـه تيليـه                           

گندهك آنوله سار خراطين چربي شير كچله تج منسل كنيري پوست بيخ كنير سفيد دارچيني هر يك دو توله جوز                    

يك يك توله گهونكچي سفيد مغز جمال گوته هر يك چار توله شيرك كالن يـك عـدد در                   بوا بسباسه بيربهويي هر     

شير ميش سواپا دو شراب دو آتشه يك نيم پا و حل كرده حب بسته در شيشه روغن بچكانند و به شب طال نماينـد                         

  سستي و نرمي قضيب بالكل دفع گردد و قوت و زور به كمال آورد 

م مسطور است كه به جهت برانگيختن شهوت باه نظير نـدارد و بارهـا بـه صـحت                   نوع ديگر در بياض استاد مرحو     

تجربه پيوسته در ازاله عنيت تأثير اكسير دارد سيماب بيربهويي سم الفار سفيد هر يك دو توله هر سـه را در زردي                       

وده انداختـه   بيضه دو عدد كهرل نمايند تا پنج روز بعده به قدر نخود حبوب بسته در شيشي آتشي گل حكمـت نمـ                     

روغن برآرند و يك سينك بدان تر كرده بر پان ماليده حشفه و دوخت گذاشته بر آلـت بندنـد و در انـدرون شيـشي                          

ي  نشيند چون آن را بر زهره گداخته طرح نمايند بعـد از نفـوذ و غواصـي بـه غـازه                     چيزي سفيد كه صعود كرده مي     

  قمري تشريف بخشد 

پادشاهي كه براي تقويت باه در بياض مذكور مجرب نوشته تخم مهـوه روغـن         نوع ديگر از حكيم شاه مرزا طبيب        

قسط روغن بيد انجير هر يك دو دام عاقر قرحا مالكنگني قرنفل زهر ميئه سهاگه بيخ كنير سفيد تخم دهتوره سياه                     
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 مغز ماهي روهو خراطين پاك كرده دارچيني گهونكچي سفيد ريگ ماهي جندبيدستر كوت منـسل چربـي حواصـل                  

چربي سير لوبان كوريه اندر جو اجواين خراساني اسگند ناگوري بچهناك گل نرگس تخم كوپخ هرتـال طبقـي مغـز                     

جمال گوته گندهك آنوله سار بيخ بسكهيره هر واحد يك دام مشك شش ماشه غـوك خـشكي سـانده گرگـت هـر                        

ه آثار پاچك دشتي روغن بكشند      ي آتشي از س    واحد يك عدد و همه را در شراب دو آتشه سه روز تر كرده در شيشه               

  و بريان طال كرده بندند براي عني همه به كار آيد مجرب است

نوع ديگر در همان بياض مرقوم است كه اين نسخه از جوگي به شاهجهان پادشاه رسيده بود و مكـرر بـه تجربـه                        

و اگر به هـم نرسـد از   ي غوك خشكي    عديل است حتي كه اين را قوت بخشد خراطين پيه          درآمده جهت قوت باه بي    

ي شير پيه مگر آگه به دست نيايد از ماهي روهو كالن بگيرند مغـز بوزنـه                  ي خوك جنگلي پيه    غوك آبي بگيرند پيه   

ي او بگيرند هر يك نيم پا و سانده چهار عدد ميل گوش آدمي چهار دام پياز نرگس كهنـه                     هر قدر كه برآيد وإال پيه     

و عدد بيربهويي منسل سرخ زهر ميئه تيليه جـوز بـواي نيليـه دارچينـي گنـدهك        كه كاشته نبوه نيم پا و كينگره د       

قسم اول سيماب هرتال مالكنگني مغز كچله گهونكچي سفيد مقشر شيره و خارخسك هر يـك چهـار دام سـفيدي                     

ي خوبكالن سم اسب هـر        ي مرغ گوشت مرغابي كالن هر يك هشت دام پوست بيخ كنير سفيد پا و سير شيره                 بيضه

 نيم پا و روغن كنجد يك رطل و ربع ادويه را يك جا نموده در روغن كنجد انداختـه هفـت روز در انبـار گنـدم                            يك

دفن كنند بعد از آن از پتال جنتر روغن كشند بر پارچه بافته ماليده بر ذكر بندند و باالي آن برگ تنبول بندند و تا                         

ه به حالت طبيعي بازگردد و اگر قضيب گـاو جـوان و كـرم               دو هفته بر اين منوال به عمل آرند ذكر عني پژمرده شد           

  نجاست به وزن چهار دام افزايند بهتر بود 

نوع ديگر گويند شخصي كه از اغالم و يا از جماع زن حائضه سست شده باشد و طاقـت نعـوظ و جمـاع نداشـته                          

سل سرخ هرتال طبقي گنـدهك      باشد به استعمال اين روغن قوت اصلي يابد و مجرب است سم الفار سهاگه تيليه من               

آنوله سار سجي سفيد مالكنگني قسط تلخ بزرالبنج اذراقي بالدر مغز جمال گوته تخم دهتوره سـياه افيـون مرمكـي                     

يعني الل بول سعد كوهي بيخ سوسن آسمان جوني تخم گزر تخم ترمزه الي؟ تخم شبت پياز نـرگس چربـي شـير                       
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كبوتر صحرايي شش توله زردي بيضه مرغ هفت عدد جملـه ادويـه   جندبيدستر هر يك يك نيم توله سفيدي پيخال        

  باريك ساييده به دستور متعارف روغن برآرد و طال نمايد در هفته به شود

فروخت براي استرخا    نوع ديگر معمول حكيم عبدالكريم كه به قيمت ده روپيه ماشه و باغنيا صدر و پيه ماشه مي                 

ت ذكر خيلي نافع سيماب گوگرد اخضر هر واحد ده توله يك پاس كجلي              و تشبخ و كجي قضيب و قلت نعوظ و نحاف         

سا  كند بعده زرينج طبقي سم الفار زر و سم الفار سفيد شنگرف زرينج سرخ هر يك دو توله انداخته بسايد كه سرمه                     

ي  هگردد پس بچهناك سفيد بچهناك هلديه مغز تخم گهونكچي سفيد كچله تخم دهتوره مالكنگني پياز نرگس زير                

زرد گل كتايي خرد كنكي سياه بالدر كاله دور كرده تخم كتان كنجد سياه هالون عاقر قرحا كلونچي قرنفل جوز بوا                     

هر يك دو توله باريك كوفته در آن آميزند بعده بيربهويي قضيب گاو جوان قضيب آهو هر دو خشك نمـوده سـوهن                       

شك هر واحد دو توله آميخته بـا شـير تهـوهر و             كرده عرق پيشاني فيل چربي شير چربي خصيئه خوك خراطين خ          

شير آك و شير سيند تدهاره و شير ميش هر يك سه پا و شهاجهاني كهرل كند كه جمله شير در ادويه خشك شود                 

بعده در شيشه مطين كرده و در دهن شيشه موي زنان داده در شكم ناندگلي سـوراخ سـاخته گـردن شيـشه از آن                         

ي دهن شيشه در ديگدان پياله چيني در ظرف پرآب نهـاده   را بر ديگدان نهاده و به مقابله    بيرون نموده و ناند مذكور      

بدارند و در ميان ماند خاكستر گرم يعني بهوبل پر نمايند كه از گرمي نرم آن روغـن چكيـده جمـع شـود هـر گـاه                            

ه شـب و روز بـه عمـل         خاكستر سرد شود چند پاچك دشتي بر آن افروزند كه گرمي در بهوبل رسد همين نوع تا س                 

آرند كه تمام روغن چكيده در پياله درآيد بعده روغن را در شيشه كرده در كوئهي؟ جو بدارند و بعد يك ماه برآورده                       

استعمال كنند گويند كه شخصي از بيست و هفت سال به سبب كثرت اغالم نامرد شده بـود اول تنقيـه بـه حـسب                         

 و در اين اثنا لبوب كبير با شـير بـز بـه نبـات شـيرين كـرده دادنـد در                       صبر و غيره كرده اين روغن به عمل آوردند        

  قرار شد و در چله قوت شباب حاصل شد حال آن كه بر جماع قادر نبود ي يك ماه بي عرصه

ي جلق بـر زن بكـر        نوع ديگر معمول فرنگي گويند كه شخصي از امراي شاهجهان آباد كدخدا شده بود از عارضه               

دنام گرديد چنانچه زهر براي خوردن طلبيد فرنگي به اين روغن عالج نمود در شـش گهـري از                   قادر نشده در شهر ب    
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تاب شد و پنجاه هزار روپيه به وي داد سيماب كبريت سبز تمام روز كجلي كند بعده سم الفار سفيد و سـم                        نعوظ بي 

هناك سياه بالدر تازه سر بريـده       ي ارمني كوفته آميخته بسايند پس بچ       الفار زرد زرينج طبقي شب يماني سفيد بوره       

ي سفيد مغز حب الـسالطين قـسط    اذراقي پوست بيخ كنير سفيد گل مويزج كوهي فرفيون افيون بزرالبنج مغز حبه          

سوراخ انزروت سفيد هيراهينگ زردچوب عاقر قرحـاي گچراتـي دارچينـي             تلخ اندر جو تلخ اسپند پهكرمول مازو بي       

كلهدار كوفته اندازند بعده خراطين خشك بيربهويي خشك زلو خشك سـانده            زعفران مشك موميايي معدني قرنفل      

ي خـوك    ي شير پيـه    ي عاج گوه دم بريده خشك كرده موم سفيد پيه          خشك دم بريده قيمه كرده جندبيدستر براده      

آميخته باريك سازد و از اين چهل و يك ادويه هر يك چهار دام پخته يعنـي هفـت هفـت تولـه بگيـرد بعـده زردي           

ي مرغ چهل عدد مار سياه يك نيم درعي كه زبان و حلق او سياه باشد يك عدد روغن نرگس روغن زنبـق هـر                          بيضه

يك پا و آثار روغن گاو نيم آثار شاهجهاني همه را آميخته در هاندي گلي چرب كه زير آن چند سوراخ باريك كـرده                        

نمـوده و مـار زنـده در هانـدي انداختـه دهـن آن از                ي چيني نهاده از گل حكمت وصل          باشند اندازند و زير آن پياله     

سرپوش بند نموده بر آن سه ته پارچه گل حكمت پيچيده خشك نموده در ماه سـاون و بهـارون در مـزبالت يعنـي                         

گهواره كالن به قدر دو درعه گنديده دفن كند و بر آن گنديده مذكور بازانداز شود بعـد دو مـاه بـرآرد آنچـه روغـن                           

ي   جمع شده باشد در شيشه نگاه دارد عند الحاجت يك رتي بر قضيب حشفه گذاشته بمالند فايـده                  چكيده در پياله  

  او معاينه گردد 

نوع ديگر از حكيم اسماعيل اكبر آبادي كه آن را كج كرن ناميده براي سستي قضيب و عني مايوس العالج عديم                     

ف و سستي قضيب مانده نشود مجلوق و عنـي را           المثل است اگر صحيح المزاج استعمال كند گاهي تمام عمر از ضع           

تاب گرداند سيماب كبريت اخضر هر يك سه توله يك پاس كجلي كننـد پـس منـسل                   در يك پاس از باه و نعوظ بي       

ي تيليه شنگرف سيند در هر واحد سه توله در كجلي آميخته يك پـاس ديگـر                  كنيري هرتال طبقي سم الفار سهاگه     

ي سفيد و سرخ مغز حب السالطين اجواين خراساني پالس پاپره بهال نوا كاله دور كـرده            بسايند بعده كچله مغز حبه    

كلونجي تخم دهتوره پوست بيخ كنير سفيد اسبند اسگند ناگوري كاينپهل مالكنگني پيالمول دار فلفل بيش سـفيد                  
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 برگ او بـه شـكل بـرگ         رويد چرب عاقر قرحاست لوبان ناگكيه كوت تلخ بيخ كرهاري كه نباتي است و در تاالب مي               

آلوده و بوي او مثل شراب قندي بود و آن زهر قاتل است جوز بـوا بـسباسه                   بانس و گل او به صورت ناخن شير خون        

ي حواصـل اگـر يافتـه        ي غوك كـالن پيـه      قرنفل دارچيني جندبيدستر خراطين خشك بيربهويي خشك ديوچه پيه        

ي  ي مـرغ زهـره     ي ميش زهره   ي گاو زهره   ي راسو زهره   سياه پيه ي مار    ي شير پيه   ي سرخاب پيه   ي بط پيه   نشود پيه 

ماهي روهو قضيب اسب سوهن كرده قضيب خر سوهن كرده هر واحد سه توله سانده دم بريده خشك كـرده مـوش                      

كالن دم بريده احشا دوركرده يك يك عدد زردي بيضه مرغ پنجاه عدد مغز گنجشك نر پنجاه عدد بهـوتري تـاالب                      

موع با پنجاه عدد ادويه سابق يكجا كرده باريك كوفته در كهرل كالن انداخته يـك روز از شـراب دو                     دو صد عدد مج   

آتشه تند ديگر روز از شير ميش و يك روز از شير آك و يك روز از شير سيند تدهاره و ديگر روز از شير كتايي خرد                           

هاي بـانس و يـا       ها از سنبك   دهن شيشه هاي آتشي كرده حصه رسد اندازند و         بساند كه جمله جذب شوند در شيشه      

ي خـالي بـه      جاروب بند كنند بعده دو سه سينك برآرند كه راه برآمدن روغن گردد بعده دهن شيشه با دهن شيشه                  

ي گنديده نصف سرگين زير و       ي دوازده من شاهجهاني سريگن اسب در چقره        گل بند كرده خشك نمايند و به اندازه       

ي خالي زيـرش كـرده بدارنـد و بـاالي سـرگين از گـل                 ي معكوس باال و شيشه     ي ادويه  نصف باال در ميان آن شيشه     

گنديده بند كنند و چهل روز بگذارند بعده به احتياط تمام شيشه را به آهستگي برآرند و روغن گرفته عند الحاجـت                      

  نظير  به كار برند اين تيل مثل اكسير است و بي

جلوق و درازي و سطبري قضيب منقول از مجربات واله ماجد غفر اهللا             نوع ديگر مسمي به گج كرن براي عني و م         

له بيخ سوسن كليجن مالكنگني ميئه تيليه دارچيني قرنفل بهالنوه تخم كتايي تخم دهتوره تخم ترب تخم گزر هـر                    

يك يك دام سم اسب پتال مده هر يك شش عدد سانده غوك هر يك دو عدد گهـونچي پوسـت بـيخ كنيـر سـفيد                           

ي نـر گـاو هـر يـك سـه عـدد              ي ماهي روهـو زهـره      ي شير هر يك دو دام زهره       بوتر گج پييل بيربهويي پيه    ي ك  پيه

خراطين سه دام مغز تخم كوپخ جوز بوا كچله سفيد پيخال كبوتر صحرايي كنجد سياه كلونجي عاقر قرحا هـر يـك                      

ي قضيب گـرگ هـر       و جوان براده  ي قضيب گا   ي قضيب آهو براده    ي قضيب اسب براده    يك دام ديوچه پنج عدد براده     
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يك يك عدد ادويه را جوكوب كرده سه روز در شراب دو آتشه تر نمايند بعده در شير بز بعد از آن به قـدري روغـن                           

  ي آتشي انداخته مثل چوه بچكانند و به كار برند  كنجد چرب كرده در شيشه

گردانـد   ه اسـت البتـه آلـت را سـطبر مـي           و معني گج كران آن كه قضيب را مثل قضيب فيل گرداند و اين مبالغ              

عرقيات و غيره اين عرق آسو مقوي باه و بدن و ممسك و كثير التأثير و مكرر به تجربه رسيده و نـافع بلغمـي مـزاج                           

است قند سياه مكين پوست مغيالن دوازده آثار در خم اندازند و در عين جوش اين ادويه داخل سازند پوست هليلـه                      

ه خارخسك تال مكهانه هر واحد نيم آثار اسگند ميده چوب هر واحـد پـا و آثـار مـالكنگني نـر                 زرد پوست هليله آمل   

كچور هر يك نيم پا و گل دهاوه دو نيم پا و بعد ساكن شدن هوش يك من عـرق يـك آتـشه كـشند و در وقـت دو                          

 بسباسه مشك هـر يـك دو        ي صندل نيم پا و قرنفل نيم دام        آتشه كردن اين ادويه داخل سازند جوز بوا دو دام براده          

ي اليچي نيم پا و خولنجان دو دام پان صد عدد و به قدر سيزده آثار عرق كشند و بعد                     ماشه زعفران شش ماشه دانه    

دو ماه استعمال نمايند ديگر مسكر و مكيف مقوي مهبي و هاضم طعام و محمرلون بدن قند سياه بيست سير مـويز                      

آمله گل مندوي بهنگره هر يـك پـا و سـير چهريلـه يـا لچهـر اجـواين                    منقي دو سير پوست درخت مغيل يك سير         

ي صندل سفيد تخم حناموسله سـينبهل هـر يـك يـك چهتانـك                خراساني خس تج پترچ ناگرموتهه؟ نرگچور براده      

موصلي سفيد موصلي سياه بهمن سرخ و سفيد تودري زرد و سفيد االيچي سرخ اندر جو هر يك نيم چهتانك باديان 

همه را جوكوب ساخته آب باران چار من آميخته در خم دفن كنند هر گاه جوش خورد آن وقت شـير گـاو                       نيم پا و    

  پنج آثار آميخته عرق كشند 

شد كشمش پوست مغيالن هر يك هشت رطل قنـد           ديگر آسو مقوي باه كه به جهت محمد شاه پادشاه طيار مي           

طل برگ نارنج بـرگ تنبـول هـر يـك پانـصد ورق              سياه سه رطل پوست جهر بري پوست هليله زرد هر يك چهار ر            

خولنجان دراچيني پوست نارنج زرد انيسون پوست ترنج زرد زربناق نانخواه هر يك پنج توله فقاخ اذخر تخم كرفس                   

هر يك دو توله گل سرخ بيست توله باديان آمله منقي هر يك هشت رطل همه را نيم كوفته همراه قند سياه و غيره                        

 آب چندان كه نيم گز باالي ادويه و قند باشد اندازند و بگذارند تا به جوش آيد هر گاه الهـن طيـار                        در خم اندازند و   
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شود بهاته داده بعد دور روز عرق مالئم بكشند و بار ديگر در اين عرق اين ادويه انداخته دو آتشه بكـشند دارچينـي                        

ي هيل شقاقل هـر يـك    ن سرخ قرفه دانهبسباسه كشنيز خشك صندل سفيد صعتر فارسي جوز بوا بهمن سفيد بهم    

ي كرماني زرنباد چهرچهريله ساذج هندي سليخه بسباسه هر يك دو تولـه              پنج توله قرنفل يك توله عود هندي زيره       

گل سرخ چهار رطل حلوان دو عدد مرغ فربه ده عدد دراج سي عدد كبك دو عدد لوه چهل عدد كبوتر گردانك هـر                        

دد همه را ذبح كرده صاف نموده كباب نمايند و داخل عرق كنند و بكشند و مشك                 يك ده عدد گنجشك نر پنجاه ع      

  و عنبر هر يك سه ماشه در پوتلي بسته در سرينچه بندند 

قطور مقوي باه بيربهويي خراطين خشك مثل غبار ساخته در روغن ناردين حل كـرده دو سـه قطـره در احليـل                       

ك زعفران روغن نرگس عوض خـراطين و روغـن نـاردين اسـت              ي مجرب بعض مجربين زلو خش      چكانند و در نسخه   

كماد كه براي تقويت باه بهتر از اين كمادي نيست و بارها به تجربه رسيده تخم هالون تخم شبت مغـز تخـم كـوپخ                         

عاقر قرحا تخم شلجم گهونكچي سفيد مالكنگني زهر تيليه پوست بيخ آك نرملي آبنه هلدي تج كلـونجي هـر يـك                      

ي گنـدم تخـم      ي چـوب مغـز ازنـدي ميـده         يخ اونت كتاره پوست بيخ كنير سفيد سم اسـب ميـده           يك دام پوست ب   

ي شتر اعرابي دارچيني هـر يـك سـه ماشـه              ي عاج كنجد سياه هر يك چهار دام مايه         باندنجان هر يك دو دام براده     

 بگيرنـد شـير مـيش       مشك دو ماشه ادويه جدا جدا كوفته يك جا كرده به قدر يك يك دام درد و پوتلي بندند پس                   

يك نيم پاو و بر آتش نهاده گرم نموده هر دو پوتلي در آن اندازند هر گاه گرم شود از زير ناف تا بيخ ذكـر و متـصل                             

چنين تـا دو     خصيه كماد كنند هر گاه پوتلي سرد شود در شير اندازند و دومي برداشته تكميد كنند تا دو گهري هم                   

  گهري ذكر سخت شود و باه افزايد 

عاجين و غيره اين معجون در تقويت باه مجرب و معمول است عاقر قرحا خولنجان مغز بـالدر مغـز بـادام مغـز                        م

چلغوزه اسگند ناگوري هر يك سه توله جوز بوا ثعلب مصري شقاقل بهمنين تودريين ترنجبيـل هـر واحـد دو تولـه                       

فل مصطكي تخم هليون هر واحد يك نيم زعفران بسباسه تخم زردك تخم انجره تخم كوپخ هر واحد يك توله دار فل

توله كنجد مقشر چهار توله سمندر سوكهه مشك تبتي هر واحد نيم توله قند سفيد پنجاه توله عـسل كـف گرفتـه                        



1239 

 

يك صد و پنجاه توله خوراك اول چند روز يك مثقال بعد از آن شش ماشه صبح و شش ماشـه شـام و در مفتـاح و                            

اقل يك توله و مشك نيم ماشه است و بوزيدان دو توله روغن بنگ سـه نـيم تولـه                    غيره وزن مغز بالدر دو توله و شق       

  ي شير  زياده و شربت تا دو درم همراه يك پياله

كند پوسـت پييـل پوسـت بـيخ      ايضاً از تأليف حكيم صادق عليخان و براي امساك مني و تغليظ آن نيز فايده مي    

وند به بول خبث الحديد مدبر هر يك يك دام مغز بـالدر كچلـه               سنكا هولي ستاور پهلي به بول پوست بيخ به بول گ          

ريشه مغز پسته هر يك يك دام مغز تخم تمر هندي گوكهر و  هر يك نيم دام خولنجان به شير بز پرورده زنجبيل بي     

ا در شير ماده گاو سه بار پخته هر يك دو دام زردي تخم مرغ چهار عدد بايد كه اول كچلـه را در آب تـر نماينـد تـ                             

پوست از آن جدا شود و تخم مرغ را در آب جوشانيده زردي از آن بگيرند و باقي ادويه را كوفته بيخته با عـسل سـه                           

  وزن ادويه بسرشند خوراك نهايت يك توله 

ايضاً براي قوت باه ريگ ماهي خولنجان زنجبيل سنبل الطيب تخم انجره تخم پياز اسگند ناگوري االيچـي خـرد                    

ر قرنفل دارچيني جوز بوا جو تري گل سرخ سنگهاره خشك تال مكهانه ساذج هندي شقاقل بهمن    ي سياه ستاو   زيره

سرخ بهمن سفيد كبابه چيني سورنجان تخم زردك كنجد مقشر تخم شلجم ثعلب مصري مصطكي رومـي زعفـران                   

ك نـر چهـل عـدد    دانه يك دام مغز سر گنجش    مغز پسته مغز بادام هر يك پنج ماشه مغز چلغوزه پنج دام خرماي بي             

عسل يك آثار بتاشه نيم آثار ورق نقره ورق طال هر يك ده عدد همه ادويه را كوفته بيخته در قـوام عـسل و بتاشـه                           

بياميزند پس ورق حل كرده بدارند خوراك پنج ماشه و اگر چوب چيني به وزن چهارم يا نصف ادويه افزايند قوي تر                      

  گردد

ويت باه اثري بسيار دارد و از چيني قسط شيرين زعفران زنجبيـل فلفـل               ايضاً تأليف حكيم شريف خان كه در تق       

سفيد كنجد مقشر هر يك يك درم خارخسك ساذج هندي اسارون كرويا قرنفل شقاقل قاقله هر يـك دو درم تخـم                      

ترب تخم شلغم هر يك چهار درم مرواريد كهربا بسد هر يك شش ماشه مغز بادام مغز پسته مغز چلغـوزه هـر يـك                         

ام خصيـة الثعلب گل سرخ بهمنين هر يك يك توله عود غرقي شش ماشه مشك سـه ماشـه مـصطكي چهـار                       يك د 
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  ماشه نبات يك وزن ادويه عسل خالص دو وزن ادويه شربت از دو درم تا چهار درم 

از بياض حكيم اجمل خان مغز پسته مغز فندق مغز تخم خربزه مغز بادام مغز چلغوزه مغز حبة الخضرا مغـز                     ايضاً  

ي شتر اعرابي دارچيني حسك پـرورده مغـاث          گردكان كشن خرما مغز حب الزلم مغز حب السمنه مغز انجكك مايه           

ريين هر يك شش ماشه مغز گنجشك هفت عدد مغز كبـوتر            بغدادي هر يك سه ماشه خرماي سليماني بهمنين تود        

جنگلي پنج عدد مغز نارجيل كنجد مقشر هر يك يك درم خشخاش سفيد مغز حب قلقل تخم گزر تخم شلغم تخم                     

ترب تخم اسپست تخم پياز تخم هليون تخم كوپخ تخـم جرجيـر مـصطكي ثعلـب مـصري شـقاقل بوزيـدان لـسان             

 سه مثقال عود غرقي پودينه دار فلفل زنجبيل دو توله جوز بوا بـسباسه زربنـا و                  العصافير سورنجان خولنجان هر يك    

درونج عقربي قرنفل زعفران قسط بحري قرفه زراوند مدحرج عاقر قرحا هر يك دو ماشه قضيب گاو خـشك سـوهان                     

 اعلي دو   ي چيني هر يك يك نيم ماشه چوب چيني         كرده مثقال ابريشم خام مقرض چهار مثقال سنبل الطيب كبابه         

توله مشك عنبر اشهب يك يك ماشه ماهي روبيان چهار ماشه عسل سفيد دو وزن ادويه نبات سفيد يك وزن ادويه                     

  به طريق متعارف معجون سازند 

معجون خروس بگيرند خروس جوان بزرگ كه از جنس كلنگ باشـد در جـاي خـوش هـوا در كهانچـه كننـد و                         

ي  يك سانده نر دست و پا بريده و روده و زهره را دور نموده و آنچه مثل زرده                 ماكياني را نزديك او نگذارند و هر روز         

تخم مرغ باشد آن را دور نكنند و به سه سير شاهي آرد گندم يك جا كرده بكوبند چنانچه يكي گردد بعده يك سير                        

 اقل تا چهل    شاهي روغن گاو انداخته به دست خوب بمالند و دو حصه كرده يك حصه شام و يك حصه صبح بدهند                   

روز نهايت چهار ماه بعده آن خروس را ذبح كنند چون اندك خون برود گلو را به دست مـضبوط بگيرنـد كـه ديگـر                          

خون نرود تا آن كه خروس سرد شود بعد از آن زير گلوي او ظرف نهند و خروس را اندك بجنبانند كه هر چه خون                         

ه شود فرود آورده نگاه دارند تا خشك شود پس خـروس را  برآمدني باشد در ظرف برآيد پس بر آتش نهند چون پخت       

سازند بكنند و اعـضاي نـاخوردني دور نماينـد دل و سـنگدانه و شـش را بـرآورده در                      چنانچه براي پختن درست مي    

شيشه جدا نگاه دارند و پيه كه از خروس برآيد جدا پس خروس را مع جگـر و دل در ميـان آب هفـت هـشت آثـار                             
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جوشانند آن قدر كه خوب مهرا شود و هنگام جوشـانيدن دارچينـي يـك سـير شـاهي ادرك صـاف                      اكبري انداخته ب  

ي كرباس بـسته نيـز در ديـگ          نموده پنج سير شاهي در ديگ كنند و زيره و باديان و االيچي نيم نيم توله در پارچه                 

ي ريزه ريزه كننـد و خـشك        اندازند و بجوشانند چنانچه آب برود و خروس مهرا شود بعد از آن سر و گرده مثل يخن                 

گردد كوفته بيخته با دو چندان عسل كف گرفته معجون سـازند و هـر روز                 ساخته همراه ادويه كه بيشتر مسطور مي      

ها و چيزهاي سرد و منفخ مثل جغرات و ترب و تبريـد پرهيـز نماينـد غـذا                    يك دام در خلو معده بخورند و از ترشي        

مرغ كه دال نخود در آن انداخته باشند و امثال آن مناسب اسـت و آن ادويـه                  اقليه گنجشك نر و كبوتر بچه و ميه؟         

اين است قرنفل نه توله خصية الثعلب ده توله جوز بوا بسباسه عاقر قرحا فلفـل گـرد دار فلفـل موصـلي سـياه بـيخ                           

 تولـه   ي چيني از هر يك دو توله حـسك مربـي شـش             شبيبي مغز تخم اونگن مغز تخم كوپخ ستاور دارچيني كبابه         

  بهمنين تودريين زنجبيل هر يك چهار توله 

نويسند كه چون اين مرغ را در سر كار نواب آصف جاه تيار كردم همين ادويه انـداختم                    و حكيم مسيح الزمان مي    

ي ديگر براي خود ساختم اين ادويه اضافه نمودم بسيار خوب شد چوب چيني چهار توله شـقاقل مـصري دو       و مرتبه 

ر اعرابي ده توله قرص افعي آزموده كشن خرما جدوار نفسجبي؟ هر يك دو توله زعفـران چهـار تولـه                     ي شت  توله مايه 

عنبر اشهب مسك خالص بيخ بابونه لسان العصافير زراوند مدحرج قضيب گاو جوان هر يك دو تولـه مغـز گنجـشك                      

 به دستور تيار نمايند و بعـد دو         پنجاه عدد مغز سر كبوتر جوان پنجاه عدد خرم گياه كشميري ادويه را كوفته بيخته              

هفته استعمال كنند و مقرر اين است كه در آخر بر شكال خروس را سانده خورانيدن شروع كننـد و هنـوز از سـرما                         

  .چهل روز باقي مانده باشند كه اين تركيب يار شود و به كار برند

هـا قيمـه كـرده     ده عـدد و گوشـت آن  نوع ديگر مقوي باه كه در بياض استاد مرحوم مرقوم است بگيرند سـاند و         

ي برگ تنبول بسايند تـا يكـي         سيماب نيم آثار گوگرد نيم آثار هر دو را كجلي نموده به آن گوشت آميزند و با شيره                 

شود بعده چهل غلوله بسته نگاه دارد و بيارد مرغ سرخ رنگ جوان و آن را در قفس كرده هر روز يـك غلولـه در آرد                           

راند و بايد كه مرغ ماكيان را نبيند بعد چهل روز ذبح كند و خون او نگاه دارد و شكم او پـاك                       گندم با روغن گاو بخو    



1242 

 

كند بعد از آن به روغن بريان كند و استخوان جدا كرده گوشت را بكوبد و بيارد جـوز بـوا بـسباسه اسـبند بـزرالبنج                           

تاور اسـگند امـر كنـد كهركنـد     افيون سمندر سوكه تخم گزر تخم سويه تخم تره تيزك موصـلي سـياه و سـفيد سـ          

دارچيني كبابه سنبل الطيب بيربهويي هيراهينگ قرنفل مصطكي سمندر پهل موچرس صـمغ ابـرك گـشته سـرب                   

اي گشته هر يك يك دام كوفته بيختـه بـه آب بـرگ تنبـول هفـت پـت داده بـا                         آهن گشته نقره   گشته قلعي گشته  

گوشت مرغ يار كند و در شهد انداخته نگه دارد بعد چهل روز هر روز يك دام غلوله كرده بخورد غذا بـرنج و روغـن                          

پرهيزد معجون كه قضيب را به گاو و گوشت بخورد تا چهل روز تا خوردن دوا نزديكي عورت نكند و از ترشي و بادي 

غايت سخت گرداند سپند سوختني بسباسه جوز بوا قرنفل دارچيني هر يك پنج درم كنجد سياه مقـشر هفـت درم                     

  جمله را ساييده با عسل سه وزن ادويه معجون سازند شربتي مقدار سه درم 

بدخـشي مرواريـد ناسـفته مرجـان        ايضاً مبهي تأليف حكيم علوي خان ياقوت رماني ياقوت كبود ياقوت زرد لعل              

ي شتر اعرابي دارفلفل زنجبيل هر يك يك مثقال ورق طال پنجاه عدد ورق نقره  قرمزي عنبر اشهب مشك تبتي مايه

نود عدد شقاقل سورنجان خولنجان بهمنين تودريين وج تركي حب بلسان حـب البـان لـسان العـصافير مغـز تخـم                       

نقور و اگر نباشد بـدل او ريـگ مـاهي دارچينـي قلمـي قرنفـل اسـارون                   خيارين تخم هليون ماهي روبيان ماهي سق      

ي چيني بسباسه تخم جزر جوز بوا قسط بحري مغز حب الزلم درونج عقربي فرنجمشك گاو زبان گل گاو زبان                     كبابه

 بادرنجبويه بوزيدان مغز چلغوزه تخم گندنا تخم جرجيرستاي مكي عود خام نار مشك دو قو جدوار خطايي زعفـران                  

هر يك دو مثقال خصية الثعلب ده مثقال مغز سر گنجشك كه در وقت هيجان گرفته خـشك كـرده باشـند تريـاق                        

فاروق اعلي سعد مدبر به شير گاو آرد نخود مغز نارجيل مقشر روغن نارجيل هر يك پنج مثقال مغـز بـادام شـيرين                        

  .به دستور مرتب سازندمقشر كنجد مقشر مغز پسته هر يك چهار مثقال عسل مصفي سه وزن ادويه 

ي بكـارت عـاجز باشـد دارچينـي ثعلـب مـصري               كند براي آن كه از ازاله      نمايد و نفع مي    ايضاً كه نعوظ شديد مي    

شقاقل جوز مصطكي اندر جو زعفران دار فلفل بوزيدان گل سرخ بهمنين تخم هليون تخم گـزر هـر يـك دو مثقـال            

رم بنگ بيست و پنج مثقال عسل سه وزن ادويـه بـه طريـق               مشك دانگي عنبر اشهب يك درم مغز حب قلقل سه د          
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متعارف معجون سازند و اگر زنجبيل دو مثقال زرنباد يك مثقال قرنفل تخم ترب هر يك پنج مثقال اضافه نماينـد و               

  تر گردد وزن مشك يك مثقال كنند قوي

اي سرخ نو سيزده عدد و در شـير          مرباي خرما كه در تقويت باه و اشتها از مجربات والد مرحوم است بيارند خرم              

ماده گاو سه پاو بخيسانند و صبح خرما را برآورده از تخم پاك كرده به جاي تخم آن به قدر سه سرخ لوبان كويه در                         

هر يك خرما نهاده از ريسمان خام بسته در نيم آثار روغن گاو بريان كنند چـون سـرخ شـوند از روغـن بـرآورده در                           

خورده باشـند و از ترشـي و بـادي پرهيزنـد             خته نگاه دارند و يك عدد صبح و يكي شام مي          عسل مصفي نيم آثار اندا    

  مجرب است

تر است و از تأليف حكيم عبدالرزاق خان شاگرد نواب علوي خان تمر نو چهل عدد در شير گاو                    نوع ديگر كه قوي   

ني تال مكهانه ماهي روبيـان ريـگ        يك شب تر نمايند كه گداز شوند از تخم پاك نموده بگيرند خصية الثعلب دارچي              

ي آهو كننـد جندبيدسـتر دو        ي شتر اعرابي يك نيم درم و اگر يافته نشود بدل آن مايه             ماهي هر واحد يك درم مايه     

ي  درم مشك يك درم و ربع و اگر جند به هم نرسد بدل آن هم مشك كنند كوفته بيخته در تمرها پر كرده به رشته

شير گاو بجوشانند كه همه مايه شود و سوخته نگردد از مايه بيرون آورده در روغـن گـاو                   ابريشمي بسته در يك آثار      

دار برداشته تا روغن در آن نماند در عسل          ي سوراخ  تابه بريان كنند تا خوب سرخ شوند يك يك را به كفچه            در ماهي 

د و شب برداشته در خانـه بنهنـد         سفيد گذارند كه چهار انگشت باالي خرما باشد و تا بيست و يك روز در آفتاب نهن                

  بعد از آن يك عدد هر روز وقت خواب بخورند كه باالي آن آب ننوشند و از بادي و ترشي و لبنيات اجتناب ورزند 

ي شتر  ياقوتي حكيم يحيي خان كه عجيب و غريب است ياقوت سرخ كهربا زرنباد عاقر قرحا جوز بوا زعفران مايه

نگن هر يك چهار درم مرواريد ناسفته اندر جو تخم بالنگو فرنجمشك عنبر اشـهب ورق                ي چيني تخم او    اعرابي كبابه 

نقره درونج عقربي هر يك دو درم بهمن سفيد بهمن سرخ قرنفل بسد سرخ ماهي روبيان بسباسه هـر يـك سـه درم                        

ال مـشك   تودري زرد دارچيني هر دو االيچي هر يك شش درم ثعلب مصري ده درم چوب چيني دوازده درم ورق ط                   

تبتي هر واحد يك درم ريگ ماهي دو عدد نبات سفيد سه چند ادويه به دستور معجون سازند و از يك ماشه شـروع            
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  .نمايند و به تدريج به مقدار سه نيم ماشه كه مقرر است برسند زياده نخورند

بگيرند بورق و سـنبل و      كند   اقوال حذاق ابو سهل گويد كه ضعف انتشار را كه از جنس فالج نبود اين دوا نفع مي                 

سعد و دارچيني و خولنجان و حرمل و سداب و كوفته در شير تازه تر كرده بگذارنـد تـا شـير را جـذب كنـد بعـده                              

ي نر گاو سرشته بر ذكر و حوالي آن طال كنند و يا روغن زنبق كه در آن عاقر                    خشك كرده بسايند و به عسل و زهره       

  لتيت و دار فلفل و بورق حل كرده باشند بمالندقرحا و فرفيون و مشك و جندبيدستر و ح

نويسد كه اگر سببش قلت نفخ در اسافل بدن باشد پس اگر به سبب شدت سردي آن بود دلك لطيـف                      بوعلي مي 

و مروخات كه مذكور گردد به عمل آرند و دارچيني بسيار استعمال نمايند و در اغذيه حبـوب مثـل بـاقال و لوبيـا و                          

 كه در آن اندكي حلتيت بود استعمال كنند و اگر سبب قلت نفخ حرارت باشد تبريد و تعديل به نخود و پياز به نمك 

آبزنات و مروخات و اطليه و اغذيه به كار برند و چيزي كه در آن سردي و نفخ باشد مثل امرود و توت سياه و باقال و                           

باشد به عالج استرخا و بـرد مثـل آن          شير و ماست تناول نمايند و اگر سببش سردي اعصاب قضيب و استرخاي آن               

ي دبر و عانه و خصيتين و قضيب و قطورات ايـن اسـت               كه در باب مثانه گفته شد عالج كنند و مروخات براي حلقه           

شـود و بـر قـضيب و         كه عاقر قرحا نيم درم به روغن زنبق خوشبو آميزند و گاهي بدان فرفيون و مشك آميخته مـي                  

 يا عاقر قرحا و نصف آن مشك هر دو به قدر يك مثقال در يك اوقيه روغن زنبق حـل                     كنج ران و متصل آن بمالند و      

چنين تخم ابخره به روغن رازقي و ايضاً حلتيت به روغن زنبق به كـار     كرده بمالند و ايضاً خردل به روغن رازقي و هم         

  برند 

ي نر گاو به  به عسل مصفي و زهرهو اين مسوخ قوي است تخم ماذريون به روغن حار استعمال كنند و ايضاً بورق        

عسل مصفي و ايضاً اين دوا جيد است بگيرند اندك پياز نرگس و به روغن زنبق حل كرده بمالند و يا حـب النيـل و                          

هـا بمالنـد و يـا بگيرنـد          عاقر قرحا مساوي به روغن يا مويزج به روغن و ايضاً حلتيت به عسل و ايضاً سعد بـه نفـس                    

طي از روغن سرسن؟ و خيري و موم و مصطكي و سعد و بدان ذكر و حوالي آن را طال كنند                     قنطوريون و زفت و قيرو    

هاي مهبي مذكور است عجيب النفع اسـت چـون بـا مروخـات اسـتعمال كننـد و                    ها كه در باب حقنه     و جميع روغن  
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وخ روفـس بـسيار     ي شير در اين باب شديد القوت است و اين مس           خصوصاً روغن پنبه دانه و روغن سعد خاصةً و پيه         

قوي است بگيرند مر و كبريت و حب قرطم هر واحد يك درخم عاقر قرحا حاد و ابولوس فلفل سياه سي عـدد كـرم                         

دانه بيست عدد همه را با يك درم پياز عنصل باريك بسايند بعده به قيروطي آميخته بسايند تـا مثـل عـسل غلـيظ                         

ه در قضيب منعظ مهيج است پس اگـر خـوف شـدت حـرارت آن                گردد و بدان تهيگاه كنج ران بمالند و نهادن انگوز         

باشد به روغن بنفشه بگدازند و حمول از پيه بط و مغز پنبه دانه و عاقر قرحا به روغن نارجيل نافع است و گويند كه                         

ع ها در نو ي خر حمول كنند عجيب است و ايضاً حمول از مروخ زفت كه مذكور شد مفيد بود و حقنه اگر شافه از پيه

  سابق مسطور شد 

علـت   اند كه اگر ضعف قضيب از جنس فالج بود آن را عالج نتوان كرد و اگـر قـضيب بـي                    جرجاني و ايالقي نوشته   

ي مسهل كه اعصاب را از خلط لزج پاك كنند چون قنطوريون دقيق و تخـم   سست بود عالج فالج بايدكرد پس ادويه     

هاي گـرم بمالنـد و اگـر         هاي نرم كنند و روغن     عمل آرند بعده حقنه   هاي تيز به     حنظل و قثاء الحمار بخورند و حقنه      

سبب سستي قضيب سوء مزاج سرد بود جندبيدستر فرفيون شيطرج فلفل در طالها به كار برند و اگر سوء مـزاج تـر                       

يب اي كه در آن قبضي باشد مثل ابهل و سعد و دار فلفل و وج و سرد به كـار برنـد و ايـن دواي طـال قـض                              بود ادويه 

مفلوج را سخت كند و عالمت مفلوجي آن است كه قضيب سست و الغر شود و عالمت مرطـوبي آن كـه قـضيب بـر              

ي شـير طـال      حال بود و الغر نباشد بگيرند بورق و سنبل و غير آن كه در قول ابو سهل گذشت و طـال كننـد و پيـه                         

روغن قسط يا روغن خيري بسرشند در قضيب        كردن قضيب را سخت كند و اگر مغز پنبه دانه را به روغن زنبق يا به                 

و خصيه و مقعد و كمرگاه و سرين و كف پا طال كنند نفع بخشد و يا خردل فرفيون جندبيدسـتر و سـعد و بـورق و                            

عاقر قرحا و حلتيت و فلفل و مغز پنبه دانه برابر بسايند و در روغن خيري يا روغن ياسمين و غير آن بياميزند و طال                         

ب سستي قضيب از سردي بود ادويه كه در روغن آميزند و طال كنند از جنس جندبيدستر و فرفيـون                    كنند و اگر سب   

  و عاقر قرحا بايد و اگر سبب رطوبت بود داروها از جنس وج و ابهل و سعد بايد 

نات ي باهيه و نظر در تسافد حيوا       ابن الياس گويد كه اگر ضعف باه از ترك جماع مدتي دراز باشد توسع در اغذيه               
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هاي باهيه مثل روغن سوسن و ناردين و نرگس و بلسان و روغن حبة الخضرا و روغن بابونه و قـسط              و مالش به روغن   

ي باهيه مثل ماهي تازه و شير تازه با شكر و ماست با پياز تر و هليون و                   و زنبق و خيري زرد كنند و بر اغذيه و ادويه          

ي نيم برشت و حرشف و جرجير حريص گردانند و بر قضيب و  ي بيضهبادام شيرين و پسته و فندق و مغز جوز و زرد 

كنج ران و سرين كمرگاه و خواصر و خصيتين اين روغن بمالند بگيرند روغن بـان بيـست درم و فلفـل و حلتيـت و                          

 جندبيدستر هر واحد نيم درم و مشك و مغز پنبه دانه دو درم و بورق نيم مثقال به اندك روغن حل كنند تا يكسان                       

گردد پس باقي روغن بر آن ريزند و اگر دواي ديگر حاضر نباشد تخم جرجير به مثل او فانيـذ سرشـته هـر روز سـه                           

ي نيم برشت نوشيدن آن را نفع كند و چون نعوظ ضـعيف باشـد ايـن حقنـه اسـتعمال                      مثقال خوردن و بر آن بيضه     

ن و حلبه هر واحد بيست درم گندم و نخود كوفته           نمايند كه در باه و انعاظ افزايد و شهوت جماع را قوت دهد بزركتا             

هر واحد پانزده درم شبت و چقندر و جرجير هر واحد كف شلجم قطع كرده بيست درم تخم پياز تخـم هليـون هـر                         

واحد سه درم قرطم كوفته بيست درم انجير سفيد ده عدد مويز منقي ده درم همه را در سه رطل آب بجوشـانند تـا                         

د و در آن روغن كنجد و روغن جـوز و روغـن زرد تـازه هـر واحـد ده درم آميختـه در محقنـه                           به يك رطل و نيم آي     

ي نافخه مثل نخود و شلجم مطبوخ و گزر و پياز رطب             انداخته حقنه كنند و اگر به سبب قلت نفخ و ريح باشد اغذيه            

و و كـشنيز خـشك و تخـم         ي كاسر نفخ مثل سداب و تخم پنجنكشت و از بارده مثـل كـاه               بخورند و از اشياي حاره    

ي  ي باهيه حريص گردانند مثل هليون و بادام شـيرين و زرده  خرفه و نيلوفر و كافور احتراز نمايند و بر خوردن اغذيه 

ي نيم برشت و خرشف و جرجير و حب البطم و پسته و فندق و جوز و شلجم و پياز و گزر و كمـات و نخـود و                              بيضه

ي كبك و شير تـازه       دراج و تيهو و كبك و گنجشك و كبوتر صحرايي و قنابر بيضه            كبوتر بچه مبزر و بط و مرغابي و         

ي شيرين و عسل و موز و بهطه و حب قلقل و  و بيخ لوف و مغز چلغوزه و خروس خصي و انگور شيرين و انجير پخته            

نجـشك و دمـاغ     ي گ  گوشت حمالن و ماهي تازه بريان گرم و نان گندم كم نمك و حلبه و نارجيل و هرائس و بيضه                   

ي او و نمك او در اسـن و روغـن بـادام              آن و لوبيا و ماهي طريخ و نعناع و بادروج و دارچيني و سقنقور خصوصاً سره               

شيرين و روغن كنجد و سمسم مقشر و سمين و باديان و فلفل و مصطكي و بان و قرنفل و قرفه و روغن گاو و حبـة                           
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 فانيذ و قرطم و ريگ ماهي و شراب شيرين ريحاني و اگـر از اسـترخاي                 الخضرا و باقال و شكر و نبات و سكر العشر و          

آلت بود عالجش به عالج فالج كنند و هر صبح جالب از گلقند عـسلي ده درم و باديـان سـه درم جوشـانيده صـاف                           

ـ                 ي نخوداب به شيره    كرده بنوشانند و غذا مزوره     ه ي قرطم دهند و چون نضج در قاروره ظاهر گـردد اسـتفراغ بـدن ب

هاي گرم مثل روغن قسط و زنبق و خيري و نرگس امثال آن مالش               حب صبريا ايارج يا حب لوغاذيا كنند و به روغن         

  نمايند و از تناول فواكه و لبنيات و حموضات مريض حذر كنند 

خجندي گويدكه اگر سببش استرخاي آلت يا سردي اعصاب قضيب باشد عالجـش بـه عـالج اسـترخا و فـالج از                       

سخن اعصاب و مسوجات و حموالت و حقنجات و مسهالت مذكوره در فـالج و اسـترخا نماينـد و اگـر در                       مروخات م 

استرخاي آلت قضيب الغر گردد و مزمن باشد آن را تدبير نيست وإال تدبير مذكور به كار برند و اگـر سـببش تـرك                         

ها به هليـون و گـزر         با شكر و قلي    ي باهيه مثل مسكه    جماع و نسيان نفس آن را تا مدت طويل باشد توسع در اغذيه            

هـاي يابـسه مثـل روغـن بـان و            به زردي بيضه و امثال آن و شنيدن حكايات مهيج باه و استعمال مروخات به روغن               

قسط و زنبق كنند و ايضاً دلك دايم و تمريخ با دهان مقويه و شستن به شير ميش و به آب گرم و نشـستن در آن و                            

   در تعظيم قضيب خواهد آمد بايد كرد طال به زفت و به خراطين كه

خضر و قرشي گويند كه اگر به سبب قلت نفخ باشد يـا از افـراط بـرودت بـود پـس دلـك لطيـف و مرخـات بـه                               

هايي كه مذكور گردد بايد كرد بعده حبوب و ادويه منفخ مثل نخود و پياز به زنجبيل و دارچيني دهند و يـا از                         روغن

بزنات و نافخات بارده مثل شفتالو و باقال و شير كنند و اگر سبب كثرت ترك جمـاع  فرط حرارت بود پس تعديل به آ  

هاي گرم   باشد به تدريج مجامعت نمايند و آنچه به سبب رخاوت قضيب باشد پس اگر در آب متقلص گردد به روغن                   

 اگـر سـه درم بـيخ        مثل روغن بان و زنبق و ياسمين و قسط و غاليه عالج كنند و اگر متقلص نشود عـالج نپـذيرد و                     

  نرگس در شير تازه يك شبانه روز تر كرده برآرند و ساييده بر قضيب سواي حشفه طال كنند فعل عجيب كند

ابن هبة اهللا گويد كه استرخاي قضيب نوعي از انواع فالج است و در اين مر طبيب را بايد كه به اين طور امتحـان                         

 او متقلص شود قابل عالج بـود وإال عـالج نپـذيرد و عالجـش بـه       نمايد كه مريض را در آب سرد نشاند پس اگر ذكر          
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استعمال ادويه مسخن رياح ملطف اخالط غليظه مثل گلقند عسلي يا دواء المسك يا سنجرينيا كنند و مالش عـضو                    

ي مسخنه مثل گنجشك و كبوتر بچه و گوشت معمول به            هاي حاره مثل روغن بان و خيري نمايند و اغذيه          به روغن 

ي اين علت طـول كنـد و         يني و خردل دهند و به خوردن مويز و آشاميدن شراب كهنه امر كنند پس اگر زمانه                دارچ

  در عضو آثار الغري ظاهر شود در عالج او طمع نبايد داشت 

انطاكي گويد كه آنچه به سبب احتباس اخالط در نفس قضيب باشد عالمتش عـدم تقلـص قـضيب در آب سـرد                       

 مسوجات اين باب براي اين نوع مقرر است و آنچه به سبب طول عهد جماع باشد اين با وجود                    ها و  است و اكثر حقنه   

ي باهيه محتاج به حكاياتي بود كه مشتمل بر نكاح و وصف محاسن و غـنج نـسوان باشـد و نظـر بـه                          استعمال ادويه 

مع حـرارت و رطوبـت و نفـخ     اي كـه جـا     سفاد حيوان و مالعبت زنان و اكثار ميش و سرور بعده تقويت بادمان اغذيه             

باشد مثل شلجم و نخودو گوشت و پياز و زردي تخم مرغ و انواع جوز و لوز و پسته و هرائس و البان و شكر و عـسل                            

  مجموع و مفرد و همچنين ادويه بايد كرد 

قول ي او همان است كه در قسم اول در           صاحب خالصه گويد كه اين روغن انعاظ آورد و شهوت برانگيزد و نسخه            

انطاكي مذكور شد و اين ضماد به غايت سودمند است فرفيون جندبيدستر بيربهويي خراطين خـشك مـويزج همـه                    

ها ساخته نگاه دارند عند الحاجـت يكـي از آن سـاييده حـشفه                مساوي در شراب انگوري دو پاس سحق كنند و حب         

ماد در قوت نعوظ و شهوت اثري عجيب        گذاشته بر قضيب طال كنند و بعد از دو ساعت مشغول جماع شوند و اين ض               

هـا   دارد كافور سهاگه هركدام دانگي قرنفل دوازده عدد فلفل سياه شازده دانه همـه را باريـك سـاييده بـه آب حـب                       

ي  ساخته نگاه دارند و وقت حاجت ساييده طال كنند و چون خشك شود مباشرت نمايند و اين دوا مجلـوق را فايـده                      

ي آهني نيكـو بـسايند تـا          زرينج سرخ و ورقي در روغن كنجد در ظرف آهني به دسته            تمام دهد خراطين نيم دانگ    

چون مرهم شود حشفه گذاشته باقي را ماليده به پارچه بپيچند تا هفت شب نمايند و صبح به آب گرم بشويند و اگر 

هفـت هفـت نوبـت در       ي هفت بگذرانند و قلعي و سرب هر يك به وزن سيماب گرفته               سيماب را هزار نوبت از پارچه     

ها فلفل سياه آميخته باريك ساييده به        چند آن  روغن سرشف و ماست صاف كنند و با هم گره زده نازك بسايند و هم              
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ي تمـام دارد     قدر چهار سرخ هر روز با شير ماده گاو با برگ تنبول بخورند در انگيختن شهوت و تقويت معده فايـده                    

باشد يا مثل آن بول خر جوان آميخته راست خوابيده بـر قـضيب طـال                واگر خون خروس سياه رنگ كه جفت نشده         

كنند و بادكش بجنبانند تا خشك شود همچنان سه نوبت به يك مجلس به عمل آورنـد و در آن روز جمـاع نكننـد                         

روز دوم مشغول شوند براي مجلوق و ضعيف االعصاب به غايت مفيد است و اين شراب در اين باب عجيب األثر است                      

بيل دار فلفل زردچوبه فوفل برگ بنگ خولنجان فلفلمويه دار هلد سعد اسگند ناگوري زرنبـاد بابرنـگ بـزرالبنج               زنج

ي هيل دو سير شاهي عاقر قرحا نيم پـا           پوست خشخاش هر كدام نيم آثار فلفل سياه يك پا و دارچيني نيم پا و دانه               

ه و سه چند مجموع قند سياه را در آب گرم يـك نـيم               و اظفار الطيب پنج درم كافور نيم درم جمله را جوكوب نمود           

من پخته حل كرده در ميان خم انداخته دهن آن را ببندند و در ته خم سرگين اسب يا سرگين فيل بنهند و دهـن                         

خم را نيز به سرگين در پوشند و در هواي سرد دو هفته و در تابستان تا ده روز نگاه داشته بيرون آرنـد و شـربت را                            

ها پر ساخته بدارند و هر روز به قدر نيم رطل به چهار دفعه بنوشند و زياده بر دو رطل جايز نيـست                        در شيشه پالوده  

و بايد كه در وقت نوشيدن طعام موجود باشد غذا كباب و گوشت با روغن بسيار و نان تا يك هفته بر ايـن مـداومت                          

  كنند

ند و در آن اندك بيخ نرگس و عاقر قرحا و مويزج سـاييده              ي نر گاو و بگداز     ي گرده  ابومنصور گويد كه بگيرند پيه    

تر است اگر ضـعف قـضيب از بـرودت تنهـا باشـد و اگـر بـا وي                     بياميزند و بر ذكر بمالند و روغن رازقي و بلسان نافع          

  رطوبت باشد روغن ناردين و روغن سعد بهتر بود 

كرد فرفيون جندبيدستر عـاقر قرحـا هـر          ي مسبوح متوكل و اين مسبوح قوي است و متوكل استعمال مي            نسخه

يك نيم درم مشك ربع درم در يك اوقيه روغن خالص حل كرده بردارند و وقت حاجت بر مراق و زهاره ذكر بمالنـد                        

سا نموده به عـسل   كه عجيب است و ماليدن ذكر به شحم اسد و تخم انجره مهيج باه است و يا بورق و حلتيت سرمه                   

هـا و در سـايه       ق و باطن قدم بمالند و يا بگيرند مغز سر گنجشك ده عدد هنگام هيجان آن               آميخته بر بيخ ذكر و مرا     

خشك كرده با روغن زنبق بسايند و بر ذكر و كف پا بمالند و اگر ذكر را فالج افتـد مـريض را در آب سـرد ايـستاده                              
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ز سردي باشد عالمـتش آن اسـت        كنند اگر بدان ذكر را تقلص و تشنج ظاهر شد به عالج زايل شود وإال فاليس اگر ا                 

كه الغر بود و هنگام گرمي بدن در بعض اوقات خفت يابد عالجش مروخات مسخنه مثـل جندبيدسـتر و فرفيـون و                       

شيطرج و مانند آن است و اگر از رطوبت باشد عالمتش آن است كه دائم مسترخي بر يك حال بـود و بـا وجـود آن                           

يي كه در آن قبض و تجفيف بود مثل اسبل و سعد و وج و جوز السرو                 ثقيل غليظ باشد عالجش تمريخ است به اشيا       

و مانند آن و در عالج به استعمال قضيب در جماع استعانت نماينـد كـه آن رياضـت اسـت و هـر عـضو بـه رياضـت                             

  ي خود قوي گردد  مخصوصه

 شـد بگيرنـد     ي ضروريه ذكر كـرده و تجربـه كـرده          نويسند كه اين روغن صاحب سته      شريف خان و سرهندي مي    

ي زنبور عسل بياويزنـد تـا آن را          گنجشك نر در وقت هيجان آنها پنجاه عدد و ذبح كرده پر او دور نموده مقابل خانه                

زنبور بگزد پس در ديگ كرده زيت زرد سه رطل بر آن انداخته بجوشانند تا مهرا شود و فرود آورده روغن مذكور در                       

ظ شديد آرد و بدون جماع ساكن نشود و اين روغن بر ذكـر نيـز مالنـد و در                    شيشه بدارند و بر كف پا بمالند كه انعا        

نزهته در عالج استرخاي ذكر نوشته كه شب يماني به آب آهن بخورند يا كباش قرنفل يك درم و مشك خالص يك                      

  ي صحيح يافتم حبه و شكر سفيد پانزده درم در صد درم شير ميش و در تجربه

مس به كسر اول و سوم اسم ادريس پيغمبر عليه السالم كه هم نبي و هم پادشاه            هر(و اين معجون تأليف هرمس      

ي اقتصار كند    عليه السالم است دو مثقال به آب پياز و زردي بيضه تا سه روز بخورند و هر كه اراده                  ) و هم حكيم بود   

 پـس بـر بـستر بخوابـد         دو ثلث درم به اندك كندر يا مصطكي بخورد و آن را ساعت به ساعت بخايد تا منحل گردد                  

ي  بدون آن كه پاي او بر زمين رسد و در گوش خود پنبه بدارد هنگام خاييدن آن و چيز خوشبو ببويد و چـون اراده                        

قطع نعوظ كند گالب كه در آن اندك كافور حل كرده باشند بر ذكر بپاشـند كـه ايـن هيجـان او سـاكن كنـد و در                             

اقر قرحا تخم قريص تخم پياز عود صليب ذكر مغز چلغـوزه تخـم گنـدنا    اند ع توصيف اين معجون خارج از بيان گفته   

لحي دمي شقاقل روغن بادام روغن بلسان و اگر ميسر نشود روغن قسط هر يك ده مثقال تخم جرجيـر حـب البـان                        

خردل سفيد حرمل زعفران هر يك پنج درم تخم جزر فلفل سفيد مغز پنبه دانه سنبل الطيب زراوند طويـل روغـن                      
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ي مشمش روغن نارجيل هر يك شش مثقال بليه انيسون هر يك بيست مثقال خشخاش دار فلفـل هـر يـك                       خسته

ي كرماني قرفه روغن بيد انجير هر يك چهـار مثقـال حـب الـبطم                 سه مثقال تخم ثوم پانزده مثقال فلفل سياه زيره        

 روغـن گـاو كهنـه چهـل يـا           چهل مثقال لف دو مثقال دارچيني مثقال روغن زنبق زيت انفاق هر يك هشت مثقـال               

ها لت كنند و در عسل مصفي سه چند ادويـه در حـالي كـه بـر                   بيست و پنج مثقال ادويه را باريك ساييده به روغن         

آتش باشد بياميزند تا يك ذات گردد و ضعف باه كه به سبب اخراج مني از دست باشد به باعث ضعف اعصاب بـود و                         

 الغر شود پس بايد كه اول قـسمين او نماينـد بعـده بـه عـالج تقويـت                    گاهي در آن قضيب از وسط و گاهي از عقب         

عـديل اسـت و در آن        اند كه اين جوارش مجرب و بـي        اعصاب پردازند و بعضي سالطين در بعض تصانيف خود نوشته         

خطا در تقويت باه نيست مشك يك نيم دانگ قاقله كندر هر يك مثقال و باقي اجـزا همـان اسـت كـه در جـوارش                           

  ذكور شد ملكي م

ي روغـن و ايـن روغـن از تراكيـب      و حب جالينوس كه آن همه مسطور شد نيز در اين باب مجرب اسـت نـسخه            

حكيم علوي خان است كجي آلت را ببرد بگيرند روباه نر صحيح و گلوي او خفه كرده به آب كـه هـم وزن آن باشـد                          

س در پارچه انداخته به دسـت بمالنـد تـا اكثـر             بجوشانند تا آن كه به غايت مضمحل گردد و آب به قدر ربع بماند پ              

اجزاي او از پارچه برآيند و آنچه برآيد مقدار دو چندان روغن بيدانجير آميخته در ظرف آهن بپـزد تـا آب بـسوزد و                         

ي شير    ي آهو چهار درم پيه     روغن بماند در ظرف شيشه يا چيني بدارند بعد از آن بگيرند زردي حقنه شش عدد پيه                

ي خوك صحرايي شانزده درم خراطين خشك دوازده درم بيربهـويي دوازده درم سـانده دو عـدد زلـو                     ههشت درم پي  

ي گاو دو عدد كژدم سياه يك عدد گوه سفيده يك عدد فلفـل سـياه                 ي ماهي روهو دو عدد زهره      كالن دو عدد زهره   

ت بيخ كنير سفيد موصله مهجنـه       چهار درم دار فلفل هشت درم عاقر قرحا دوازده درم زعفران گوگود آنوله سار پوس              

كه از وسط درخت او برآيد افيون سنبل سنگهيا بزرالبنج جند جوز بوا بسباسه مصطكي گهونكچي سفيد گهـونكچي                   

سرخ مالكتگني زرينج زهر بچهناك تيليه زهر هلديه هر يك شش ماشه دارچيني چهار درم ريگ مـاهي يـك عـدد                      

 گوته دو ماشه بايد كه اول كچله و جمـال گوتـه و بچهنـاك تيليـه و                   قرنفل چهار ماشه كچله چهار ماش مغز جمال       
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ي  هلديه در سرگين گاوميش بپزند بعده در شير ميش دو بار بپزند بعد جمال گوته و كچله را مقشر كنند و بـا همـه            

 در آب   ادويه كوفته بيخته با ورغن بيدانجير مذكور بسايند تا آن كه روغن باقي نمانـد و ادويـه خـشك گـردد بعـده                       

ادرك بعده در آب پياز سفيد پس در آب چرچيه؟ پس در شير تهوهر و سيند هر قدر كه ميسر آيد پـس در شـراب                          

ي منفـت بـه قـدر        ي گل حكمت كرده بچكانند يا ادويه بر پارچـه          قند سياه كثير الحدت بسايند بعد از آن در شيشه         

د و سر فتيله مايل به زير دارند و زير او ظرف چيني يـا               ذراع طال كرده فتيله ساخته در چراغ به روغن كنجد بيفروزن          

آهن بدارند و آنچه بچكد در ظرف چيني نگاه دارند و به قدر ربع طسوج بر ذكر سواي حشفه طال كرده برگ تنبـول                        

ي خام بندند و در خواب روند و صبح بگشايند گفته كه سه روز كفايت كند عني را صحيح گرداند ليكن بايد  به رشته

ه در اين ايام قضيب را به آب سرد نشويند و اگر اين روغن بر پستان مسترخي طال كنند به غايـت سـخت گردانـد                          ك

  گويند كه اين به مرات آزموده است 

ي معجون هندي و اين معجون هندي در تسخين آالت مني و تهييج شهوت مجرب است ثعلب مصري نـه                      نسخه

خم جزر ماز و حلبه مغز بادام مغز چلغوزه هر يك سـه درم زرنبـاد اونگـن                  درم دارچيني پنج درم قرنفل تخم انجره ت       

سنبل الطيب نار مشك بسباسه ساذج هندي مغز پسته هر يك دو درم تخم پياز تخم شبت تخم شـلجم و والـه هـر                         

يك يك درم نخود بريان صندل قاقلين هر يك چهار درم مغز نارجيل خشخاش بابونه خرماي تـازه هـر يـك هـشت         

پوست خشخاش شصت و دو نيم درم افيون شش ماشه كافور سه ماشه زعفران دو مثقال شير گاو يك نيم رطل                     درم  

شكر سفيد سه ربع رطل عسل مصفي دو نيم رطل خرما را در شير بجوشانند تا مهرا شود صاف نموده به قوام آرند و                        

ي مسحوقه و ادويه بدان ماليـده بـه          از ادويه ي هر توله      بگيرند يك حبه از عطر قنب كه آن را چرس گويند به مقابله            

  ي عنيت حادث نمايد  قوام مذكور آميزند و حسب تحمل مزاج استعمال نمايند كه اين ازاله

و صاحب تذكره گفته كه بگيرند سير مقشر و در شير ميش بجوشانند پس به روغن زرد پس در عـسل بـه قـوام                         

اند بر اين معني كه  ل او نيست و در كتاب الرحمة است كه اطبا متفقآورده بخورند كه آن تهييج باه كند و چيزي مث

چون عسل جوشانيده كف او بردارند و تخم ترب سوده در آن آميخته به سرعت از آتش فرود آرند و هر روز بر ناشـتا              
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  و هنگام خواب بليسند اگرچه صاحب او باطل الحركة باشد قوت جماع كذا اعاده كند و اين مجرب است 

ي روغن عاقر قرحا و از مجربات اين روغن عاقر قرحاست بگيرند عاقر قرحا يك اوقيه و نيم كوفتـه در يـك                        سخهن

رطل آب بپزند تا دو اوقيه بماند و مثل او زيت بر آن انداخته بجوشانند تا آب فاني شود بردارند و استعمال نماينـد و                         

 سياه كبابه خشخاش پهپهلي كوفتـه بيختـه بـه عـسل             اين معجون هندي نافع است خولنجان قرنفل اسگند موصلي        

  بسرشند و به قدر جوز صبح قبل طعام و شب بعد طعام بخورند و مداومت او نمايند كه اين از عجايب است 

ي تركيبي مسمي به لعـوق حـب القطـن ذكـر كـرده و گفتـه كـه آن                     ي لعوق حب القطن و صاحب تذكره        نسخه

تر از آنچه گفته يافتم مغز پنبه دانه بيست درم دارچيني تخم       ي او كردم و قوي     ربهي باه بعد ياس كند و من تج        اعاده

انجره قرنفل مغز چلغوزه هر يك پانزده درم شقاقل زنجبيل هر يك ده درم دار شيشعان هفت درم قسط تخم كتـان                      

و ايـن لعـوق     بريان مصطكي هر يك چهار درم ساييده به سه چند آن عسل مصفي بسرشند و يـك مثقـال بخورنـد                      

عجيب است استاد جالينوس براي سعال قديم تصنيف كرده و بر آن صورتي فائض شد كه افعـال او در كمـال قـوت                        

ظاهر گرديد و شخصي كه بدحال بود و اميد حيات خود نداشت به من شكايت بـاه نمـود و او را خورانيـدم و در آن                           

آرد نخود بريان مقشر و مغز بـادام سـفوف كـرده صـبح و               ام كه او     قوت جماع هيجان كرد و از بعضي مجربين شنيده        

  شام خورد تأثير بين مقابل تأثير لبوب يافت 

ي روغن و اين روغن عضو مفلوج را قائم كند سر شش درم فرفيون عاقر قرحا هر يـك دو درم فلفـل سـياه                          نسخه

ده روغـن نـرگس روغـن       سداب هر يك يك نيم درم نيم كوفته شب در آب تر كنند و صـبح جوشـانيده صـاف نمـو                     

نارجيل پيه شير هر يك هشت درم بر آن انداخته بالش ماليم بجوشانند تا آب فاني شود و روغـن بـاقي مانـد بعـده                          

ي گاو شب تر كرده پس يك جوش داده بر           بگيرند بيخ نرگس و عاقر قرحا و مويزج نيم كوفته هر يك يك درم زهره              

وغن بماند بعده بگيرند بيخ نرگس و دارچيني و عاقر قرحـا و مـويزج نـيم    آن زهره ريخته بپزند تا مائيت فاني شده ر 

ي بز دو عدد و به دستور اول عمل نمايند بعده بگيرند فرفيون و قسط تلخ و عاقر قرحـا                     كوفته هر يك يك درم زهره     

گيرنـد  هر يك يك درم فلفل سياه حب الفار پياز نرگس خشك هر يك دو درم و مثل فعل اول عمـل كننـد بعـده ب                         
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فرفون و عاقر قرحا هر يك دو درم و بسباسه و دار فلفل هر يك يك نيم درم تخم جرجير نيم درم و بـه طريـق اول                            

فعل نمايند بعده بگيرند جوز چهار درم و مشك سه درم و بـه هـر روزه دو درم و جندبيدسـتر هـشت درم و باريـك                    

ي سوده پاشيده حل     ش ماليم نهند تا بگدازد پس ادويه      ساييده اول موم مصفي يك درم در روغن مدبر انداخته بر آت           

ي عـضو مفلـوج    كنند تا مثل مرهم گردد و بردارند و سواي حشفه طال كنند و اين روغن را ياد دارند كه قائم كننـده       

ي مبهي ذكر كرده اين است كه بگيرنـد قـضيب            است و آنچه قايم مقام خواص است و نفيس در شرح موجز از ادويه             

شك كنند و براده كرده كوفته بيخته در روغن گاو بريان كنند و بر نيم برشت پاشيده بخورند و يا در گوشت                      گاو و خ  

  . ي ناف سقنقور باشد بپزند و اگر با وي خراطين در گوشت جمع كنند غذا در مرتبه

  

  عالج ضعف باه از امور وهميه 

ي باهيه و به قـول سـرهندي مـداومت           تعمال ادويه ي وهم به لطايف الحيل كنند مع تقويت دل و دماغ و اس             ازاله

ي بكارت كند و كثير النفع اسـت خـصوصاً اگـر             اند كه آن ازاله    انوشدارو و دواء المسك حلو مجرب است بعضي گفته        

 سنبل الطيب ساذج هندي     .ي او به روغن بنگ حسب مزاج چرب نمايند و اكثار استعمال اين ماء اللحم نمايند                ادويه

بهمنين قاقلين قرنفل دارچيني عود پوسـت تـرنج گـاو زبـان زعفـران بوزيـدان و اشـنه صـندل سـفيد بادرنجبويـه                          

عد هر يك دو مثقـال خـصية الثعلـب شـقاقل گـل سـرخ                فرنجمشك كشنيز خشك زرنباد درونج باديان مصطكي س       

ابريشم مقرض هر يك چهار مثقال حلوان خوان و خروس و دراج هر يك چهار عدد تيهو هفـت عـدد عـرق بيـد دو                          

رطل عرق گاو زبان چهار رطل عرق بادرنجبويه سه رطل عرق گل گاو زبان آب سيب هر يك دو رطـل آب بهـي دو                         

شود مثل گالب عرق كشند و حسب مزاج بنوشند و           ك هر يك مثقال اضافه كرده مي      رطل و گاهي در آن عنبر و مش       

اين در اياه به غايت نافع و مقوي جگر و قلب و دماغ است و اگر آن را به شراب ممزوج كنند هيچ دوا و غـذا برابـر او                          

  نباشد گويند هر كه بدين نفع نيابد اميد صحت او نبود 
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ود كه به نفس آن سبقت كرده باشد مثل آن كه كـسي بـر آن سـحر كـرده و                     محمود گويد كه اگر سببش وهم ب      

ها مثـل آن كـه بگوينـد كـه فـالن تعويـذ               ي آن وهم است از نفس به لطف حيل         رجوليت او زايل شده عالجش ازاله     

  نويسد و از آن تعويذ گرفته بر آن تعليق نمايند مجرب اين مي

باشـد يـا بغـض        خوف يا زهدي چنانچه بعضي متورعين را مي        خجندي گويد كه اگر سبب اوامر وهمي باشد مثل        

مجامع و كراهت شكل او مع بشاعت منظر او يا به سبب احتشام او و هيبت او با محبت مفرط بـه مجـامع عالجـش                          

دفع اين آراء است از نفس به رفع بغض و تحسين كرده در اول و تحقير شأن مجامع در ثاني در جوع به عقل به رفع                          

ء و اوهام اگر سببش وهم باشد مثل آن كه بر آن سحر كرده آن را حبس نمـوده چنانچـه نـزد عـوام مـشهور                           اين آرا 

  ي آن وهم نمايند  است تدبير به ازاله

؟ به سبب رغبت او در توحش بـود    ..انطاكي گويد كه گاهي ضعف باه به سبب ميل نفس به سوي زهد و خلوت و                 

 صورت يا از كثرت ممارست مجامع باشد مثل لذت گيرنده از طعـامي كـه                و گاهي به سبب كراهت مجامع يا از قبح        

تر براي شهوت باه از تبديل زنان نباشد  كثرت خوردن او كرده باشد پس اجماع اطبا بر اين واقع شده كه چيزي داعي 

ي بـاقي   ي آن هـر گـاه ضـعف        و شك نيست كه عالج آنچه از اين اسباب مذكوره باشد قطع آن سبب است و بعد ازاله                 

  باشد حسب سبب آن عالج كنند 

عبدالعزيز گويد كه گاهي باه صحيح باشد مگر در واهمه احتشام زن يا خوف از آن كه بر آن قادر نخواهـد شـد و                         

مانند آن از خياالت متمكن گردد پس هر گاه از آن قربت كند نعوظ او زايل شود و گـاهي خفقـان و عـرق و رعـشه                            

بود مگر به تقويت قلب و تفريح و دفع خيال بدانچه ممكن باشد و منهياتي كه در آن                  حادث شود و عالج اين مشكل       

كنـد و گوينـد كـه هـر روز           سكر باشد سيما روغن قنب را فايده بسيار است بهر آن كه سكر حيا و خوف را كـم مـي                    

  نوشيدن ربع رطل گالب به دو مثقال دواء المسك نافع است 

كه اكثر به سبب صغر قضيب زن لذت از جماع نيابد و از ايـن جهـت انـزال                   صغر قضيب يعني كوتاهي ذكر بدان       

گردد و   نكند پس عدم حصول لذت و انزال موجب تنفر زن از زوجيت آن مرد و طلب غير آن و باعث انقطاع نسل مي                      
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عـدم اتمـام    مانـد پـس      ي آن حاجت ايشان باقي مي      باشند و به واسطه    ايضاً چون زنان در اكثر امر به طي االنزال مي         

شود بالجمله استعمال معظمات ذكر و ملذذات جمـاع و منـزالت             ها سبب قصور استلذاذ و نبودن اوالد مي        احتياج آن 

  گردد نساء از اسباب ازدياد الفت و توالد و تناسل است و هر سه جدا جدا مسطور مي

افزايد   آن در عرض و عمق مي      شود مگر در سن نمو و بعد از        ذكر معظمات ذكر بدان كه عظم قضيب در طول نمي         

و آنچه بالخاصيت قضيب را بزرگ سازد اين است كه زلو و خراطين خشك را بكوبند و با روغن كنجـد يـا زنبـق يـا                           

ي درشت بسيار ماليده باشند بر آن طال كننـد و شـب بدارنـد و صـبح                   سوسن سرشته بعد از آن كه ذكر را به پارچه         

قضيب را به چيزي خشن بمالند بعد از آن زفت رومي با روغن ياسمين طال كنند                بشويند و مكرر به عمل آرند و اگر         

نيز بزرگ شود و شير ميش را نيم گرم كنند و خرقه در آن تر كرده بر ذكر نهند و چون خشك شود باز چنين كنند                          

  ذكر فربه شود 

وغـن بلـسان بمالنـد و يـا بـه           ي درل بر ذكر بمالند و يا بعد شستن ذكر بـه آب گـرم ر                و به قول سويدي اگر پيه     

ي كرفس ذكر مكرر بشويند و يا به شير غنم مكرر بمالند و يا هر روز به دلك ذكر از زيت مداومت كنند و يـا                           عصاره

ي ماكيان سياه به عـسل آميختـه بمالنـد و يـا قـسط و صـندل و            تخم انجره سوده به عسل سرشته بمالند و يا زهره         

ندراني ساييده به روغن گاو سرشته هفت روز متواتر بر ذكر ضماد كننـد هـر واحـد                  اسارون و بزرالبنج سرخ و نمك ا      

  تغليظ ذكر نمايد

جرجاني گويد كه خراطين خشك كرده به روغن كنجد ساييده طال كنند و هر گاه كه چيزي طال خواهنـد كـرد                      

 آن موجود بود انداخته بنهنـد       اول قضيب را بمالند تا سرخ شود پس دوا طال كنند و ديوچه در نارجيل كه َآب او در                  

ي درشت ذكر را بمالند تا سرخ شـود و       تا آب نارجيل خشك شود پس بسايند و طال كنند و هر صبح و شام به خرقه                

به شير تازه خاصةً شير گوسفند طال كنند و بگذارند تا خشك شود پس زفت رومي طال كنند تا ماده از آنجا كـشد و                   

  هاي گرم و آب بادروج ماليدن سود دارد  ه دارد تا غذا گردد و بزرگ شود و روغننگذارد كه تحليل پذيرد و نگا

ي درشت پس تدهين با دهان حاره پس الصاق زفـت بـر آن ذكـر را بـزرگ                    خضر گويد كه مالش بسيار به پارچه      



1257 

 

 كنـد و    سازد و كثرت استعمال ايـن عـضو ايـن را بـزرگ             سازد و ريختن آب گرم و طال به زفت هر عضو را بزرگ مي             

تعطل و ترك او موجب هزال و ذبول آن گردد و چون قضيب را از بيخ نرگس بمالند غلظ او بسيار كند و گويند كـه                           

  حلق موي عانه تعظيم ذكر نمايد چنانچه حلق را پس تغليظ گردن كند

شد و آن   انطاكي گويد كه آنچه در تعظيم آلت شايع شده از آن چيزي صحيح نيست مگر آن كه در آن كير خر با                     

را بخورند و يا با وي قمح بپزند و آن را به ماكيان خوارانيده ماكيان بخورند و يا در زيت مهرا بپزنـد بنوشـند و بـدان         

  تمريخ نمايند و همچنين زلو و لصوق زفت و موم هر دو به دم االخوين و بورق و انزروت آميخته

د و بگيرند حلباب و آن نوع بزرگ لبالب است كـه            خجندي گويد كه دلك با دهان حاره و شحوم تغليظ ذكر نماي           

در آن شير باشد و آب بادروج و بدين هر دو خراطين سوده بياميزند و بر ذكر طال كنند بعد دلـك قـوي محمـر و از                            

ي معمول از ادويه در احليـل اوامـر گـردد و در همـان روز                 ام كه آن شخصي را به گذاشتن فتيله        بعضي اصدقا شنيده  

تفخ شد و آن را تب قوي و اختالط ذهن و اعراض هائله عارض گرديد پـس طبيبـي فـصد او كـرد و آن                          قضيب او من  

  تر بود باقي ماند  اعراض ساكن شد و قضيب او عظيم بزرگ از آن كه پيش

نويسند كه مغز سر خر به روغن كنجد جوشانيده طال كردن مفيد است و پياز نـرگس را كـه                     بعضي متأخرين مي  

اشد اندكي بتراشند و از آن پياز قضيب را بمالند چندان كه سرخ گردد پس شير مـيش بمالنـد و صـبر                       گل نياورده ب  

كنند و در روز چند مرتبه اين عمل نمايند تعظيم ذكر نمايد و كذا طال به خولنجان باهر روغن مسمن و مغلظ ذكـر                        

د و صبح به آب گرم بشويند و چنـد روز       است و كذا كايپهل به شير ميش ساييده و طال سازند و تمام شب بسته دارن               

ي دراز هفت عدد و با روغن زنبق         ادامت بر اين سازند و دلك دايم و عقب آن مالش روغن مورچه نافع بگيرند مورچه               

در شيشه انداخته سر او محكم كنند و در سرگين گوسفند يك شب و روز دفن نمايند و بپااليند و مكرر به كار برند                        

ي مرغ ده عدد سرشته غوك خـشكي يـك    سطبري قضيب آرد و سرگين كبوتر سه پا و بزروي بيضه  و اين روغن نيز     

عدد شير و يك عدد زاغ سياه يك عدد زلو پنج عدد بيربهويي خراطين گل دهاده زعفران جوز بوا هر يك يك تولـه                        

  ر قضيب طال نمايند روغن كنجد نيم آثار جمله را با يكديگر صاليه كرده در شيشه نموده روغن بچكانند و ب
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مؤلف گويد كه در بياض استاد مرحوم مرقوم است كه اگر روغن تلخ در ظرف نو نگاه دارند و مغز سر گنجشك نر                       

نظير است و ايـضاً در       پشت بر آتش جوش دهند و در روغن انداخته طال نمايند در دراز كردن قضيب بي                و مغز سنگ  

ي آن در    فران و قرنفل دارچيني تج عاقر قرحـا و غيـره كـه نـسخه              آن بياض مسطور است كه براي درازي قضيب زع        

ي مقوي باه مسطور شد به عمل آرند و يا اسگند دارهلد افيـون بـيخ كنيـر سـفيد در بـول خـر                          ذيل اضمده و اطليه   

ساييده طال كنند تا يك هفته كه مجرب است و يا مغز سر گنجشك نر باقنه و روغن تلخ ساييده ضماد كنند و برگ                        

ي خام بندند و در مجربات والد مغفور است كه بگيرند ضفدع خشك و كـالن چنـدان كـه بعـد                       ان پيچيده از رشته   پ

خشك شدن به قدر پا و آثار بماند و مغز سر خر پا و آثار زلو خشك پا و آثار خراطين خشك پا و آثـار همـه را نـرم                               

رند و ايضاً سم دراز گوش اسگند گچ پيل هر سـه            ي گل حكمت كرده انداخته چوه بكشند و به كار ب           كوفته در شيشه  

برابر با شهد آميخته طال كردن براي درازي و سطبري آلت نافع است و همچنين باركتايي بزرگ سرشف سفيد قسط      

تلخ اسگند ناگوري مساوي كوفته بيخته به آب سرشته چند مرتبه بر قضيب بمالنـد و بـاالي آن پارچـه بندنـد كـه                         

ي آغـشته    ي برگ كتايي خرد يا در شير ميش ساييده بر پارچه            اطين خشك يك توله به شيره     مجرب است و اگر خر    

ي سه چهار  بر قضيب پيچند و هشت پاس دارند بعده به آب گرم بشويند همين نوع سه چهار بار عمل كنند به اندازه

ه عاقر قرحـا انـدر جـو در         جو دراز گردد و مجرب حكيم جعفر است و ايضا سفيد پيخال كبوتر صحرايي سيماب ايلو               

ي آهن كهرل كرده بر ذكر طال نمايند و برگ پان بندند همين سـان چنـد روز كـرده                     ي آهني از دسته    شراب بر تابه  

ي گرگ دو دانـگ مـشك تركـي نـيم درم بـه روغـن نـرگس                   باشند كه ذكر را فربه و دراز و قوي گرداند و اگر زهره            

ي طال و روغـن معظـم ذكـر در بحـث ضـعف بـاه                گرداند و چند نسخه   مخلوط كرده بمالند قضيب را سخت و بزرگ         

  مذكور شد

شـود و سـببش اسـتيالي بـرودت بـر آالت       بيان ملذذات جماع بدان كه بعضي را لذت جماع مفقود يا ناقص مـي           

گردد و لذت مرد اكثـر در تنگـي فـرج و             تناسل بود و عالجش استعمال همين ادويه است كه در اين جا مسطور مي             

باشد و مضيقات فرج و مسخنات و معطرات آن در امراض رحم بيايد و در ايـن جـا                    ي و گرمي و عطريت آن مي      خشك
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آيد چنانچه به قول جرجاني اگر عسل زنجبيل مربي بر قـضيب بمالنـد بـا هـر كـه                  ملذذات طرفين و زنان به قلم مي      

 گيرند و آب دهـن بـر قـضيب بمالنـد و             مجامعت كنند موجب دوستي گردد و كبابه يا عاقر قرحا يا حلتيت در دهن             

بگذارند تا خشك شود لذت زياده گردد و آن زن جز او را نخواهد و يا بگيرد عاقر قرحا زنجبيل دارچينـي مـساوي و                         

ساييده به اندكي عسل بسرشند و حب ساخته نگاه دارند و پيش از وقت حاجت به سه سـاعت يـك حـب در دهـان                          

بگذارند تا خشك شود پس جماع نمايند و اگر وزن هر سه ادويـه يـك يـك مثقـال                    گيرند و آب او بر قضيب ماليده        

بگيرند و مشك يك حبه داخل نمايند نيز فايده بخشد و گويند كه اگر فلفل و زنجبيل و سقمونيا با عـسل بـر ذكـر                          

د آن روغـن بـر      ي بز سرخ در روغن بريان كنند چنانچه بسوز         ي سياه و پيه    ي گربه  طال كنند همين عمل كند و خايه      

ي او گردد و اگر عروسك كه در هندي بيربهويي گويند در             قضيب طال كرده نزديكي هر زن كه نمايد ديوانه و شيفته          

روغن ماده گاو بريان نمايند چنان كه بگدازد پس بر قضيب بمالند و مجامعت كنند هر دو مشتاق يكـديگر شـوند و                       

ي خـود طـال كنـد و نزديـك زن      ب آميخته وقت مجامعت بر حشفهي گرگ را در شهد و آ گويند هر مردي كه زهره   

ي گرگ بر قضيب مالد دوستي زيـاده شـود و در بيـاض اسـتاد                 شود آن زن بي او آرام و قرار نگيرد و كذالك اگر پيه            

مرحوم مرقوم است كه خون مرغ سياه باشد بر آتش جوش دهند بر قضيب بمالند و مجامعت كنند چندان لذت يابد                     

؟ زن هر واحد در شهد آميخته طال كردن ملـذذ           …هوش شود و گرد اندرون گل كيوره و يا پشك سفيد كرده             كه بي 

؟ در شهد صاليه كرده بر قضيب ضماد كننـد و           …است و كذا مشك تبتي دو سرخ سهاگه تيليا چار سرخ دارچيني             

ه بـر قـضيب بمالـد و سـاعتي         بعد خشك شدن جماع نمايند و اگر عاقر قرحا وج تركي مساوي سوده با شهد سرشـت                

ي باريك پاك كرده به جماع مشغول شود چندان زن لذت يابد كـه در هـواي آن مـرد ديوانـه             بگذارد و بعده با جامه    

  شود و جز او ديگري را نخواهد 

 و ايضاً براي فريفته كردن زن اسبند الهوري دارهلد افيون بيخ كنير سفيد برابر ساييده بمالد و جماع كند و ايـن                     

دوا نيز مجرب نوشته سكبينج مقل شب سوخته هر واحد يك مثقال كوفته بيخته به آب باديان رقيق صاف سـاييده                     

  بر حشفه طال كند و بعد خشك شدن جماع كند 
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و ايضاً مغز بليله عاقر قرحاي گجراتي پيخال كبوتر صحرايي برگ بنگ شـهد در شـراب خـالص حـل نمـوده بـر                         

 به جماع پردازد و اگر يك دانه فلفل سياه با صندل سحق كرده بـر قـضيب طـال                    قضيب طال كند و بعد خشك شدن      

ي خـروس بيربهـويي      ي زاغ زهـره    كند لذت بسيار يابد مجرب است و يا پيخال كبوتر خاكستر موي سر عورت زهـره               

يده تازه دارچيني عاقر قرحا بسباسه هر يك يك جزو مشك نيم جزو به شهد حب بندند وقت حاجت به شراب سـاي                     

گردد و پيـاز نـرگس       طال نمايند هر گاه خشك شود مشغول به جماع شوند و اين دوا به غايت باعث لذت طرفين مي                  

ي گاو مويز منقي عاقر قرحا مساوي وقت جماع بر قضيب طال كنند و بعد از خشك شدن مباشرت نمايند و اگر                       زهره

ي آن زن شـود و        ده به مـرور عنـت نمايـد مـرد فريفتـه           ي ماهي روهو دار فلفل با روغن گاو زن در فرج طال كر             زهره

ي زن شود و اگـر قرنفـل         همچنين گوشت مموال خشك كرده ساييده در عسل آميخته اگر در فرج بمالد مرد فريفته              

زعفران دارچيني عاقر قرحا مشك باريك نموده در عسل مقوم مقدار نيم حبه آميخته وقت جماع يك حب در دهان                    

ضيب طال كند لذت دهد و در بياض والد مرحوم نوشته كه سواي زعفران و دارچيني هـر سـه دواي                     دارد و لعاب بر ق    

ي خروس سـفيد هـر دو مـساوي     مذكور را در آب پياز يا ادرك طال نموده شوئيده مشغول به كار شوند و عسل زهره          

 نمايند و با عورتي مشغول      طال كردن منعظ و ملذذ است و گويند كه اگر خراطين بيربهويي مساوي به آب سوده طال                

شوند مرد ديگر بر آن قادر نتواند شد و اين دوا ملذذ و مقوي باه است دار فلفل را در شراب دو آتشه تر كننـد بعـده                            

  ي مرغ ساييده حب بندند و در شراب ساييده سواي حشفه طال كنند  در زهره

ي گوسفند صمغ عربي زنجبيل كبابه برابر ساييده به          ي ارمني زهره   و ايضاً دارچيني عاقر قرحا قرنفل زعفران بوره       

عسل سرشته طال كنند و بعد خشك شدن جماع نمايند و ايضاً دارچيني سليخه نمك سنگ سفيدي پيخال كبـوتر                    

  صحرايي به عسل كهرل كرده بر ذكر طال سازند چون خشك شود جماع سازند 

ن مجرب است و اين طال معمول سهيل خان نهايت ملذذ           ي مرغ سياه طال كرد     و ايضاً مردا سنگ با قرنفل و زهره       

ي ماكيان سياه كه كركنات گويند گرفته قـدري دهـن آن از ميـل گـشاده                  و معظم قضيب و منزل عورت است زهره       

قرنفل پنج عدد فلفل سياه هفت عدد ساييده در آن انداخته دهن تلخه بسته در سايه آويزند هـر گـاه خـشك شـود                         
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 به لعاب وهن يا شهد حل كرده قبل از جماع بر ذكر طال كند چون خشك شود مباشرت نمايند                    ادويه برآورده قدري  

و اين طال نيز ملذذ و دافع سستي قضيب مجلوق است مالكنگني قرنفل جـوز بـوا بـسباسه عـاقر قرحـا هيراهينـگ                         

 ماشـه در آب     دارچيني پهكرمول قسط تلخ بيخ كنير سفيد زعفران اسگند ناگوري سهاگه سرشـف از هـر يـك يـك                   

كتايي خرد چهار پاس كهرل كند و حب بسته نگاه دارد هر يك مقدار يك ماشه و يك حب در آب دهن حل كـرده                         

ضماد كند و بعد يك پاس به آب گرم شسته جماع كند و اين دوا نيز ملذذ و منزل زن است حجر البقـر حرمـل هـر               

 آب دهن يا شهد حـل كـرده بـر قـضيب طـال كننـد و              سا گردد اندك در    يك توله دو پاس در كهرل بسايند تا سرمه        

ي مرغ سرشته بر قضيب طال كنـد         مجامعت نمايند و اگر سهاگه پهكري لونگ شهد هر يك ماشه حل كرده در زهره              

  و بعد خشك شدن نزديكي كند در آوردن لذت و فريفته كردن به زن عجيب و غريب است 

ده ضماد نموده خشك سازد پس جماع كنـد و بـه قـول دوسـتي                ي گاو و شهد حل كر      و ايضاً عاقر قرحا در زهره     

باشد گداخته آميخته بر حشفه ماليده جماع كردن در        عاقر قرحا سوده در پيه كه بر سنگدان ماكيان جفت ناشده مي           

ي تيليه كبابه هر دو مـساوي سـاييده در آب دهـن يـا                اين باب مجرب است و اين دوا ملذذ و منزل زن است سهاگه            

 كرده جماع كند كه نهايت عجيب نوشته و ايضاً بسيار ملذذ و ممسك و مـنعظ پوسـت بـيخ كنيـر سـفيد                         شهد طال 

اسگند ناگوري هر دو به قدر يك توله و در بول خر يك پاس ساييده بر قضيب ضماد كند و باالي آن برگ بيـدانجير                         

ريافت خواهد شد و اين طـال ملـذذ بـه           بندد بعد چهار گهري بگشايد پس جماع نمايد تأثير اين دوا به وقت كردن د              

ي مرد شود و در جماع چند بار انزال كند سفيدي پيخـال كبـوتر صـحرايي دو ماشـه                     ي اتم است و زن فريفته      درجه

عاقر قرحا يك ماشه نمك سنگ يك ماشه سهاگه نيم ماشه همه را باريك ساييده در شهد آميخته بر قضيب ضـماد                      

   اين وزن معتاد يك وقت است و بسيار تحفه و مجرب نوشته كند هر گاه خشك شود جماع نمايد

و ايضاً سفيدي پيخال كبوتر صحرايي نه ماشه قرنفل پنج عدد افيون دو ماشه شهد يك دام ساييده بر ذكر ضماد                     

كرده چندان توقف كند كه نعوظ شود پس جماع كند بسيار لذت و امساك حاصل شود و ايـضاً ايـن نـسخه مجـرب           

رم كه اندرون گهونگا باشد برآورده خشك كرده مشك كافور مساوي گرفته ساييده بر ذكر ضماد كرده                 فرنگي است ك  
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شـود كبابـه زنجبيـل عـاقر         خشك نمايد پس مباشرت كند و اين مسوج به غايت مؤثر است و باعث لذت طرفين مي                

ي   و اگر نـيم جـزو زهـره        قرحا سعد هر واحد يك جزو حصي لبان كنير هر يك نيم جزو سوده به آب دهن طال كند                  

  گردد مرغ اضافه كنند به غايت لذت افزاي زن مي

ابن نوح گويد كه آنچه در لذت مرد و زن افزايد اين است كـه بگيرنـد عاقرقرحـا و زنجبيـل و دارچينـي و كبابـه              

مساوي و سوده در آبي كه صمغ عربي در آن حل كرده باشند سرشته حب بندند و وقت حاجت يك حـب در دهـن                         

يرند و آب او بمالند و يا بگيرند فلفل و دارچيني و سنبل الطيب و خولنجان و مشك مـساوي و بـسايند بـه عـسل                           گ

مرباي زنجبيل آميخته بر ذكر بمالند و يا حلتيت يك درم سوده بر آن ده درم روغن زنبـق انداختـه ده روز بگذارنـد                         

  پس بر ذكر بمالند

ي ماكيـان سـياه بـه انـدكي قرنفـل بمالنـد بعـضي از                  ن است كه زهره   انطاكي گويد كه از مجربات در اين باب اي        

متأخرين گويند كه طالي غير ملذذ طرفين به افراط است و از غرائب اين است كـه قرنفـل و كبابـه و دارچينـي بـه                           

ه ي ماكيان و عنبر و مشك حل كنند و طال نمايند و طالي پيه شير بـا تخـم انجـر                     روغن زنبق بسايند و در آن زهره      

مقوي و بسيار ملذذ است و عاقر قرحا و وج مساوي به عسل كثير اللذت است و گويند كه كثرت لذت گاهي قـوت را                         

  ساقط كند و گاهي غشي العالج آورد

ذكر منزالت زنان چون ميعه سائله و زاج مساوي به قدر سرخ يا دو سرخ در فرج بمالند في الحـال عـورت منـزل                    

 كافور هر يك يك جزو عسل شش جزو با هم بسايند و به قـدر نخـود حـب بندنـد و                       گردد و سيماب نيم جزو تنكار     

سواي حشفه بر ذكر طال كنند زن منزل شود و اگر كافور در آب برگ تمر هندي آميخته بر ذكر طـال كننـد و بعـد                           

طـال  ي ماكيان با مردا سنگ يك ماشـه در شـهد يـا آب سـاييده                  خشك شدن جماع نمايند همان عمل كند و زهره        

كنند و بعد دو گهري مشغول شوند و يا سهاگه بريان نموده در گالب ساييده قدري مشك آميخته حـل كـرده طـال                        

نمايند و مجربي گفته كه صابون و مصري مساوي به آب ليمو ساييده طال كند چون خشك شود مجامعت نمايد كـه           

سـر او بريـده قـدري مغـز آن بـرآورده دوتانـك              در انزال عورت مجرب است و اگر بادنجان را كه در شاخ پخته باشد               



1263 

 

دارفلفل در آن پر كرده و مهرا و بند نموده از هفت پارچه گل حكمت نمايد و در آتش بپزد پس دار فلفل برآورده در                         

هـا بنـدد و وقـت        سايه خشك كرده دارچيني و پهتكري هر واحد دو تانك آميخته باريك ساييده با شهد مقوم حـب                 

  ه بر قضيب ليپ كند بعد خشك شدن نزد زن رود همان وقت منزل شود حاجت به آب ساييد

و ايضاً كافور يك حصه چو نه دو حصه سهاگه يك حصه مخلوط كرده با برگ پان خوردن دهد فـي الفـور انـزال                         

كند مجرب نوشته و ايضاً پيخال كبوتر نمك سنگ باريك سوده بـا شـهد طـال نماينـد و نزديكـي كننـد در ابـتالي                           

ي االيچي خر و سهاگه قرنفل عاقر قرحا كـافور چنيـه هـر يـك دو                  تماشا بينند و زود منزل شود و ايضاً دانه        معشوق  

ماشه شهد به قدر كفايت حب سازند و سوده طال كنند كه منزل النساء است و ايضاً مجرب در اين باب زعفران چـار                        

نگاه دارند و قبل از دو گهري بـه روغـن حـل             سرخ جوز بوا دو سرخ خصيئه بز سه سرخ هر سه را سحق بليغ نموده                

  ساخته طال نمايند و بعد دو سه گهري پارچه به آب تر كرده قضيب را پاك كنند و مشغول شوند 

و ايضاً مجرب كافور يك سرخ نر كچور دو سرخ سهاگه دو نيم سرخ كوفته به آب سرشته طـال نمـوده مجامعـت                        

ب سفيدي پيخال كبوتر صحرايي نمك سنگ هر سه مساوي در آب پياز             كنند و اين طال نيز منزل النساء است سيما        

سفيد ساييده وقت جماع به آب دهن حل كرده بر قضيب طال كنند ذكر سخت نيز گردد و ايـضاً گوينـد كـه زن در                          

چند ضربه انزال كند مجرب است تخم كتايي خرد سنگ بصري به آب پياز سرخ ساييده بر قـضيب ماليـده خـشك                       

   كند ساخته جماع

ي  كثرت شهوت جماع و اين را شش سبب است يكي امتالي بدن و كثرت خون و مني دوم حدت مني و دغدغـه     

ي  ي منـي و جـذب آن مـاده         ي مستعد مني ضعف بدن و قلت خون به سبب قوت ادعيه            آن سوم كثرت رطوبت ماده    

 و عصب او ضعيف باشـند       مني به سوي خويش چهارم قوت اعضاي مني مع ضعف اعضاي رئيس مثل كسي كه دماغ               

و اعضاي مني او قوي پس اگر ترك جماع كند مني بسيار جمع شود و دماغ به تبخير او به سبب كثـرت او و قبـول                           

ي رويه را به باعث ضعف خود فاسد گرد و مؤدي به عروض امراض شود و اگر جماع استعمال كند عـصب                       دماغ انجره 

ي آالت تناسـل     تضرر اعصاب و دماغ خالي نباشد پنجم بثور و قـروح و حكـه             و دماغ او ضرر يابد و بر هر دو تقدير از            
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ي فم رحم عارض شود و شهوت جماع در ايشان تسكين نيابد ششم كثرت تولـد نفـخ                   چنانچه زنان را به سبب حكه     

نگـه شـهوت    در بدن و لهذا گاهي از قراقري كه مولم نباشد انعاظ شديد افتد و انعاظ ارباب سودا اشتداد نمايـد و بدا                     

ها قوت ايشان جمع كنند و حال زنان ضـد ايـن باشـد     مردان در بالد واهويه و فصول بارده شدت كند بهر آن كه اين   

  خامده و مني بارد ايشان نمايند و خواب بر پشت از نمعظات است ها ثوران قوت  بهر آن كه اين

طريق تشخيص اين اسباب بايد كه نظر كنند اگر بدن قوي و رنگ سرخ و قلت ضعف باوجود كثرت خروج مني و                      

بـا  كثرت احتالم و عظم نبض باشد سببش امتال و كثرت خون و مني بود و اگر مني تيز و زرد رنگ باشد به سـرعت        

سوزش خارج شود و صداع و لهيب بود در بول حرقت به هم رسد و تابع او ضعف بود سببش حدت مني باشد و اگـر                          

در بدن آثار قوت و كثرت خون معتديه اظهر نشود بلكه گاهي ضعف بود مگر مني بـسيار و رقيـق و سـفيد برآيـد و                           

 رطوبت مني باشد و اگـر ضـعف در عـضوي از             احتالم تواتر كند و بدن ضعيف شود و با كثرت نفخ بود سببش كثرت             

اعضاي رئيسه يافته شود مثل كدورت حواس در ضعف دماغي سببش قوت اعضاي مني باشد و اگر از جماع شـهوت                     

زياده گردد و انزال به سرعت شود و گاهي شهوت زياده بود و مني برنيايد و بعد جماع درد ظاهر شود و آثار قـروح و                          

ي رحم يافته شود سببش همان مرض باشد و اگـر            انه مثل خروج قشور و ريم در بول به حكه         بثور يا جرب كليه و مث     

  شدت نعوذ و تقدم تناول اشياي نفاخ يا مزاج منفخ مثل سوداوي مراقي دريافت گردد سببش كثرت نفخ باشد 

امد و از كثرت جماع     ضررت ضرر دارد وليكن اگر به آفتي انج        عالج آنچه از امتال و كثرت خون باشد تدارك آن بي          

ها تقليل آن نماينـد و نوشـيدن آب عنـاب و             ضعف در اعصاب پيدا كند به فصد و مسهل و تقليل غذا و تناول ترشي              

ي بارد مقلل مني مثل تخم كاهو و بزرالبنج و شهدانج و كشنيز و               عدس و غوره و انار ترش و سركه و استعمال ادويه          

سماق و گلنار و طباشير و عدس مقشر و گل سرخ و كـافور و تبريـد پـشت و                    بلوط و نيلوفر و تخم خرفه و صندل و          

ي بارده مثل اقاقيا و گل ارمني و طراشيث و گلنار به آب آس و خواب بر بستر كتان و فرش برگ بيد      گرده به اضمده  

  و گل سرخ و نيلوفر بر بستر و برهنه پشت براي خوابيدن نافع 

ي بارد مقلل منـي      ي مرطبه مثل كدو و خرفه و كاهو و شير برنج و ادويه              ردهو آنچه از حدت مني باشد اشياي مب       
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كه در آن اندك تحذير باشد مثل كوكنار و بنگ اسـتعمال نماينـد و دوغ تـرش نوشـيدن و در آب سـرد درآمـدن و                            

رند و به قول    ي بارد بر گرده نهادن نافع بود و هر چه در عالج سيالن مني از حدت مني مذكور گردد به كار ب                      اضمده

ي سه چهار روز مسهل صفرا دادن و سفوف تخـم كـاهو و خرفـه                 جا نيز فصد باسليق كردن و به فاصله        بعضي در اين  

كشنيز گل نيلوفر صندل سفيد طباشير گل سرخ گل فنجنكشت تخم خشخاش گلنار هر يك نه ماشـه كـافور يـك                      

عدس مقشر و آرد جو و طراثيث و صندل سفيد هر يـك             ماشه به قدر هفت ماشه خورانيدن و از گل ارمني و اقاقيا و              

دو درم در سركه آميخته بر كمرگاه و عانه ضماد كردن بسيار مفيد است و آب مقطر دوغ ترش عظيم األثـر اسـت و                         

  ي بزغاله يا كشنيز سبز و كاهو به نان سازند  غذا قليه

ل شونيز و تخم سـداب و تخـم فنجنكـشت و      ي حار مقلل مني مث     ي مني بود ادويه    و آنچه از كثرت رطوبات ماده     

ي كاسر رياح مثل صعتر و سداب و پودينه و جوارش كموني و مثل                پودينه و برگ نعناع و مرزنجوش و اغذيه و ادويه         

  ي مني ببايد استعمال كنند دراج و تيهو و كبك خورانند و هر چه در عالج سيالن مني از استرخاي ادعيه

اشد تخدير اعضاي مني و تقويت عضو ضعيف و تضميد نيلوفر به آب كاهو و تنظيـل                 و آنچه از قوت اعضاي مني ب      

ي بارد مجفف مني و هر چه در عالج سرعت انزال به سبب حرارت و در عالج سـيالن                    به آب نيلوفر و استعمال ادويه     

  مني از حدت مني از حدت مني بيايد بايد كرد

ي رحم جويند و فـصد و         ش از قروح و چرب كليه و مثانه و حكه         و آنچه از بثور و قروح و جرب و حكه باشد عالج           

ي تخم خرفه و كاهو و خشخاش و لعاب اسپغول با شربت بنفشه دهنـد و آنچـه از كثـرت                      اسهال صفرا كنند و شيره    

ي تخم خرفه و كاهو و كاسني به رب به بنوشند و             ه نفخ باشد پس اگر سبب تبخير نفخ حرارت بود مبردات مثل شير           

ي رياح كه مذكور شد بدهنـد و اگـر از كثـرت سـودا بـود                   از ضعف حرارت و كثرت رطوبت باشد مجففات محلله         اگر

  ي آن به فصد و مسهل سودا نمايند  تنقيه

نويسد كه شرب كشت بر كشت كه آن را سواد الهند گويند و كذا به طبيخ اخضر در قطع                    اقوال مهره سويدي مي   

ي يماني و سرمق و كاسني و زوفرا كه آن خرا است  خون و تخم فرنجمشك و بقلهباه مجرب من است و دوام اكل طر
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يك درم و عناب و كدو و ماش و كشنيز به شكر و نقوع آن و حب كاكنج و بيخ سوسن و تخـم فنجنكـشت بريـان و                             

 كـاهو   ي خرفه و تخم آن و بيخ نيلوفر دو درم به شربت خشخاش و عدس مطبوخ به سركه و نقـوع آن بـا تخـم                          بقله

سوده پاشيده و قوت شامي و فلفل و عنب الثعلب و حماض سواقي و آرد بلـوط و سـركه و شـرب آب سـرد ناشـتا و                             

شرب و شم كافور و فرش گل سرخ و برگ فنجنكشت و شم ثمر آن و برگ و گل آن و ضماد طباشـير و شـوكران و                            

رب هر واحد قاطع بـاه اسـت و صـوم و            ي صافن و براي زنان شرب خون خفاش و خواب بر برگ ت             شرب آب در كوزه   

استفراغات و خواب بر جانب راست و بر اقطاع جلود و حمل رصاض سيما بستن آن بر پشت و نشستن بر سنگ نيـز                        

  اند  از قواطع شهوت نوشته

صاحب گنج بادآورد نوشته كه اگر درخت كيله را كاواك كرده سيياري چهاليه چند عدد و در آن نهند و بعـد دو                       

دهد و كذا نوشانيدن آب كيله بر نهار بـه قـدر يـك               برآورده بخورانند كثرت شهوت مرد و زن هر دو را نفع مي           هفته  

فلوس تا سه روز وكذا شبنم درخت نخود همان قدر و كذا تخم ده برگه كوفته بيخته نيم دام نبات برابر تا يك هفته                        

ي آب سرد و سـه تولـه     ماشه در شربت يك پيالهو ده برگه قسمي از گل صد برگ است و كذا شب يماني بريان يك       

فرمايـد   ي خطاطيف شيخ مي    نبات آميخته نوشيدن در سه روز عظيم األثر است خصوص در زنان و كذا خوردن قليه               

كه كثرت شهوت اگر با قوت بدن و دمويت و صحت مزاج و سن جواني و اقتدار او بر باه به غير استعقاب ضعف باشد                         

به تدبير و كسر او مشغول شوند بهر آن كه در كسر او ايهان مزاج و انهاك قوت اسـت مگـر در                       پس واجب نيست كه     

شدت ضرورت و بدان كه تولد مني مقوي قلب و بدن است و قلت تولد آن مفسد رنگ مضعف ذكر و الفت پـس اگـر                          

مكن باشـد اسـتعمال     از اين تخلخل بدن و سهولت عرق به هم رسد رياضت استعدادي و استحمام به آب سرد اگر م                  

نمايند و واجب است كسر شهوتي كه به سبب فرط امتال از حرارت يا رطوبت باشد پس تعديل به استفراغ كنند مثالً                      

آنچه از امتالي حار بود عالجش فصد و تخفيف غذا و تناول مبردات است و آنچه از امتالي رطب بود عـالج او ايـراد                         

 به سوي ادعيه بود و آنچـه از حـدت منـي باشـد عـالج آن                   بهر ايصال ادويه  ي مهبي    ي مني مع ادويه    مجففات حاره 

تعديل اخالط و تبريد آن به تناول مثل كاهو و خرفه و تخم آن و كاسني و كدو و خيـار و فواكـه و كـشنيز رطـب و                          
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ء و شـرباً    ي ني رطب و كـافور طـال         هاي بارد و به عصاره      تضميد به مثل نيلوفر و طحلب و قيروطيات معمول از روغن          

استعمال صفحه اسرب بر پشت و شرب آب سرد و خواب بر فرش كتان و مانند آن و غذا از عـدس و خرفـه و كـسي                      

ي منـي اسـت      كه قوي الهضم باشد از قريص بطون سازند و آنچه از كثرت تولد مني باشد عالج او نيز تبريـد ادعيـه                     

ي  ي حار و تعديل مزاج و اطليـه      د عالجش فصد و اسهال ماده     بدانچه مذكور شد از مبردات و آنچه از حكه و بثور باش           

ي مذكوره بود و گاهي حاجت به معجدرات و طال به مثل بيخ و برگ شوكران و شستن در آب سرد بسيار افتد                      مبرده

و آنچه از منفخات بود عالجش مبردات است اگر حرارت شديد باشد حتي كه حـرارت منفخـه را سـاكن كنـد و يـا                          

ه قوت محلالت رياح اگر با برودت شديد باشد و استفراغ سودا از ايشان اگر سوداوي باشـد مجففـات منـي                      مجففات ب 

بارد عدس و آب او خصوصاً مطبوخ به شهدانج و اگرچه شهدانج حار است و نيلوفر كشنيز و تخم خرفه و آب ني تازه                        

قطع بـاه كننـد اگـر كثـرت آن نماينـد و از              و آب دوغ بسيار ترش و آرد بلوط و سركه و شهدانج و تخم كاهو گاهي                 

ي شوكران و بنج و غير آن بر خصيتين و مقعد و همچنـين                ادهان زيت مقلل مني است و تضميد به طحلب حشيشه         

تلطيخ به سفيداب مغسول و مرداسنگ و قيموليا و سركه و ايضاً اين مركب مبرد بگيرند تخم كاهو و بزرالبنج و تخم                      

كاسني و كشنيز خشك و گل نيلوفر خشك و همه را سواي اسپغول بكوبند و سفوف سازند و                  خيار و اسپغول و تخم      

  اند اين است كه مشي به موزه اسقاط شهوت جماع كند ي آن كرده آنچه مجربين تجربه

مجففات مني حار شونيز بريان و غير بريان و تخم سداب و تخم فنجنكشت و پودينه و فرفيون و حندقوقي و خرا                   

 سفيد و زيره و از مركبات كموني بسيار مجفف مني است و اگر صاحب او محرور باشد يـا سـركه بخوراننـد و                  و مرد؟ 

ي مقشر بريان و مقل هر واحد دو درم گلنار و گل سرخ هر واحـد پـنج درم تخـم                      اين مركب جيد است مغز چلغوزه     

 ادخال چلغـوزه ايـصال سـاير ادويـه          سداب هفت درم تخم فنجنكشت پنج درم كوفته بيخته به كار برند و غرض در              

است و بريان كردن بهر كسر معونت او بر باه و ايضاً تخم شبت سه درم تخم كاهو تخم خرفه هر واحد چهار درم بـه                          

آب عدس بخورند و ايضاً تخم سداب و جندبيدستر و بزرالبنج مساوي شربت يك درم به شراب ممزوج و ايـضاً تخـم                       

 جندبيدستر و بزرالبنج سفيد تخم فنجنكشت هر واحد دو درم گل سرخ و گلنار هر                سداب يك درم انيسون يك درم     
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واحد سه درم كوفته بيخته شربت دو درم به آب سرد يا شراب ممزوج ايضاً بيخ سوسن دو درم تخم سداب سـه درم                        

يم درم دو درم از اين      گلنار پنج درم دو درم از اين به آب دوغ بخورند و ايضاً تخم كاهو سه نيم درم تخم سداب دو ن                     

به سكنجبين بدهند و ايضاً تخم سداب يك درم گلنار دو درم تخم فنجنكشت يك درم و ايـن يـك شـربت اسـت و                          

ايضاً مركب خار بيخ ني خشك و حبق جبلي در هر احد دو درم فرفيون نيم درم تخم سداب و خـرا و فنجنكـشت و                          

 و ايضاً بيخ نبات معروف به خصي الكلب و تخـم شـهدانج              مرزنجوش هر واحد يك درم همه را جمع كند شربت درم          

بري هر واحد هشت مثقال تخم فنجنكشت بريان دو مثقال تخم كرنب الماء يك مثقال شربت از جمله يك مثقال به 

  اند شراب سياه قابض قدما مدح اين كرده

 و عدس مطبوخ و جاورس      مجوسي گويد كسي كه شهوت جماع بر آن افراط كند بايد كه كاهو و خرفه و جغرات                

و خيار و بادرنگ بخورد و شهدانج و تخم كاهو و تخم فنجنكشت و تخم خرفه و كشنيز خشك و تـر آن را بدهنـد و                           

اين دوا قطع شهوت جماع كند تخم كاهو تخم خرفه اسپغول كشنيز خشك مساوي سواي اسپغول باريك ساييده دو             

 و ايضاً تخم كاهو دو درم تخم خرفه تخم سداب گلنار هر يـك سـه                 درم به گالب و آب كاهو و آب كشنيز تر بخورند          

درم باريك ساييده دو درم به آب عدس مقشر مطبيخ بدهند و يا تخم شهدانج و تخم فنجنكشت هر واحد يـك درم                       

ي گرده صندل و گـالب و كـافور          ساييده به آب سداب بسرشند و اين يك شربت است به آب گرم بخورند و بر ناحيه                

كنند و قطع رصاص بر كمرگاه ببندند و كذلك حشيش شوكران و برگ بنج و برگ فنجنكشت مـساوي همـه را                  طال  

  باريك ساييده و به لعاب اسپغول آميخته بر قطن ضماد كنند

هـاي سـبك     تر بود و طعـام     اسماعيل و ايالقي گويند كه اگر سبب كثرت شهوت حرارت باشد استفراغ بالضد اولي             

ي تخم خرفه و آب ني تر و دوغ ترش بـه كـار               هاي سرد چون شربت نيلوفر و شربت ليمو و شيره          بايد خورد و شربت   

ي بـاد سـماق بـاد ريبـاس بـاد انـارترش و         برند و در طعام كشنيز تر و خشك و تخم كاهو اندازند و طعام چون غوره               

سين و عنب الثعلب و چيزهاي      ترشي ترنج و چيزهاي سرد و تر چون كدو و كاهو و اسفاناخ و برگ و ساق خرفه و كا                   

سرد و خشك چون پوست جو و پوست عدس و پوست گاورس و عدس با شهدانه پخته بسازند و از طحلـب و بـرگ                         
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خرفه و كشنيز تر و لعاب اسپغول برابر بر خصيئه و مقعد ضماد كنند و باشد كه برگ شوكران و برگ بنـگ بـه ايـن              

د و حرارت به انـدازه باشـد كمـوني سـود دارد و منـي را خـشك كنـد و        چيزها يار كنند و آن را كه رطوبت زياده بو 

نگذارد كه بسيار پيدا شود و اگر حرارتي باشد كموني با سركه يا سكنجبين خورند و ايـن دوا منـي را خـشك كنـد                          

تخم كاهو تخم خرفه مساوي شربتي پنج درم كوفته به آب عدس مطبوخ ديگر تخم سداب سه درم تخم كـاهو پـنج       

ي تخم خرفه بخـورد   شربتي دو درم با سكنجبين و اگر كسي چند روز پيوسته بامداد تخم كاهو دو درم به شيره    درم  

ي بارد كه مـذكور      شهوت جماع از وي بريده شود و اگر سبب كثرت شهوت حرارت و حدت مني بود اشربه و اضمده                  

  ب ماليخوليا به كار برند شد بدهند و اگر سبب كثرت سودا بود استفراغ سودا كنند و تدبير اصحا

نويسند كه ادويه و اطعمه كه بدن را سرد كند و مني را منجمد سازد و كارها كه قوت مجامعـت را ببـرد                          ايضاً مي 

اين است اما ادويه برگ نيلوفر و بيخ او برگ بيد و برگ گل و اسپغول و بزرالبنج و كافور است و اما اطعمه هـر چـه                             

 ريباس و انار ترش و سركه و ترشي ترنج و بهي ترش و سيب تـرش و زردآلـو خـام                      ترش و قابض است مثل سماق و      

ترش و غوره و مانند آن و اما بقول كاهو و خرفه و اسفاناخ و سـرمق و كـدو و حمـاض و كاسـني و كـشوث و عنـب                                

 بعيدالعهـد از    ي زمستاني است و اما كارها مجامعت زن حائض و نابـالغ و زنـاني كـه                 الثعلب و خيار و بادرگ و خربزه      

  جماع باشند زيان دارد

ي بدن بـه مطبـوخ       ابن الياس گويد كه كثرت شهوت اگر از كثرت مني و خون و يا از امتالي جميع بدن باشد تنقيه                   

ي تخم خرفه پنجاه درم به سكنجبين سـاده          فواكه و تقليل غذا و فصد كنند در هر صبح رب غوره ده درم و يا شيره                

گيرند عناب و آلوي سياه كوهي هر واحد پنجاه عدد تمر هندي سي درم مشمش خشك بيست                 ده درم بنوشند و يا ب     

ي ترش سي درم و يك شبانه روز در آب سرد تر كرده پنجاه درم از آن صـاف نمـوده                      درم زرشك چهل درم انار دانه     

بوخ به سركه و يا كاهو      ي آب غوره و سكباج خورند و يا عدس مط           آب غوره ده درم بر آن ريخته بنوشند و غذا مزوره          

و خيار و بادرنگ شهدانج و تخم فنجنكشت و كشنيز خشك و تر و دوغ بخورند و اين دوا تقليل مني و قطع شـهوت                         

جماع كند تخم خرفه تخم كاهو تخم فنجنكشت تخم شهدانج تخم سداب تخم كشنيز هر واحـد چهـار درم بـه آب                       
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ه باشد ده درم بدهند و به صندل و كافور و گالب برگرده طال كننـد                يا به آب رائب هركدام ك     .ريباس يا آب انار ترش      

و بر برگ بيدخواب كنند و اگر از حدت مني باشد هر صبح سكنجبين ساده ده درم و يا شيره تخم خرفه بيست درم                        

د و و يا آب نقوع مشمش چهل درم بنوشند و كاهو و رائب ترش بخورند و غذا مزوره عدس با مصل و يا مغيـره سـازن         

در آب سرد هر روز به قدر تحمل بنشينند و قطعه رصاص بر قطن بندند كه آن را خاصيتي است در قطع شهوت باه                        

و اگر از بثور و حكه اوعيه مني از ماده حاد صفراوي باشد صباح جالب از عناب ده عدد نيلوفر چهاردرم شكر ده درم                        

وره يـا ريبـاس بـا آب انـارترش خورنـد بعـد از آن اسـهال بـه                    بياشامند و غذا مزوره ماش به شيره مغز بادام و آب غ           

ماءالفواكه مع ترنجبين و شيرخشت هر واحد ده درم نمايند و يا حـل طبيعـت بـه مطبـوخ هليلـه زرد كننـد و اگـر                  

عالمت خون غالب باشد فصد باسليق يا هفت اندام كنند و تقليل غذا نمايند و در مساكن بارده نشينند و بادكش بـه                       

 تر كرده بجنبانند و در آب سرد درآيند و نوشيدن شربت نيلوفر يا شربت حصرم يا شربت صندل هركـدام كـه                       گالب

باشد ده درم ايشان را نافع بود و اگر از كثرت نفخ باشد بزور كاسر نفخ مثل شيره تخم سداب و تخم فنجنكشت هـر                         

گر از كثرت سودا بود هرصـبح جـالب از شـربت            واحد سه درم شكر سفيد ده درم بدهند وغذا زيرباج ساده سازند و ا             

بادرنجبويه ده درم بخورند و غذا نخودآب به شيره مغز حب القرطم بعده تنقيه بدن به مطبوخ افتيمـون يـا معجـون                       

نويسند كه اگـر ايـن بـاقوت و عـدم             نجاح مع سنا هر واحد هفت درم و شكر سفيد ده درم نمايند قرشي و خضر مي                

ن حالت مطلوبه است محتاج به عالج نيست و كثرت شهوت كه از قروح يا بثور در آالت تناسل                   تضرر از جماع باشد آ    

و حكه باشد معالجه آن كنند و آن چه از قوت اعضاي مني و ضعف اعضاي رييسه باشد تبريد اعضاي مني و تحـذير                        

اغذيه باهيه و اسـتعمال ادويـه       به مثل عصاره كاهو و تضميد به گل نيلوفر و روغن نيلوفر و تنطيل به آب آن و ترك                    

مجفف مني كنند و بايد كه بدان ادويه باهيه براي ايصال ادويه مجففه به سوي اعضاي منـي بـه سـهولت و سـرعت                         

مخلوط سازند و اين دوا قطع جماع بالكليه نمايد و آن از خواص است بگيرند خصيه سقنقور ايمـن و خـشك كـرده                        

ه وزن يك قيراط از آن بخورد شهوت و نـسل او قطـع گـردد و ايـن دوا                    ساييده در شراب رطب حل كنند پس هر ك        

تقليل جماع و مني كند حب الفقد تخم فوشنج و سداب هر يك پنج درم زيـره سـعد گلنـار هريـك دو درم سـفوف               
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ساخته صبح و شب يك كف دست بخورند و اين را قاطع النسل گويند و اين دوا تقليل مني كند و هرگاه از حـرارت                         

استعمال نمايند تخم كاهو تخم خرفه هر واحد ده درم اسپغول گشنيز خشك هريك سه درم گلنار گـل نيلـوفر                     بود  

گل سرخ هريك دو درم از اين سه درم با يك خرنوبه كافور چند روز بخورند ابومنصور گويد كه اين دوا قطع شـهوت       

به آب خرفـه بخورنـد و ايـن دوا قطـع شـهوت              جماع كند بگيرند دو درم تخم كاهو به آب خرفه و يا گلنار پنج درم                

مردان كند بگيرند سداب و فنجنكشت و گلنار مساوي و كوفته قرص ساخته سه درم از آن بخورنـد و زنـان را تخـم                         

شبت دو درم دهند و از تخم فنجنكشت در قبل با بنويه تبخير نمايند و يا قرومانا درم كوفته به سركه ممزوج دهند                       

ه سركه ممزوج طبخ نمايند و اين سركه بنوشند و جالينوس گفته كه در نيلوفر خاصيت متضاده                 يا شهدانج و عدس ب    

براي مني است بوييدن او و ماليدن روغن او آن را ضعيف كند و شرب او قطع آن كند و گفته كه اكثار از ادرار بـول                           

ويد كه مردي شش مثقال كـافور در سـه   باه را كم كند بهر آن كه گروه را الغر و گوشت او را كم كند محمد زكريا گ        

مرتبه در كمتر از پانزده روز خورد پس شهوت باه از آن منقطع شد و معده او ضعيف گشت تا آن كه طعام چند مـاه                          

  . شد بعده اصالح يافت  هضم نمي

 نويسد كه اگر كثرت شهوت از كثرت مني و خـون از جهـت امـتالي اوعيـه منـي و آالت آن و يـا                           محمد حسين مي  

امتالي جميع بدن باشد بعد فصد با سليق يا اكحل و تليين طبيعت و اقتـصار بـه اغذيـه مايـل بـه حموضـت چـون         

حصرميه و رمانيه و انبر با رسييه به سركه چاشني نموده و آش جو و تقليل تناول لحوم كنند و شيره تخـم كـاهو و                          

و سماق و گلنار با گـالب و آب بـرگ مـورد ضـماد               خرفه و گشنيز يا شربت نيلوفر نيوشند و برگرده صندل و نيلوفر             

كنند و بر زمين سخت و سرد بخوابند و اين قرص مقلل مني و مقطع شهوت جماع است تخم كاهو تخم خرفه تخم                       

سداب حب الفقد گشنيز هر يك چهار درم كوفته بيخته به آب سرد سداب سرشته قرص سازند شربتي سـه درم بـا                       

ثور و قروح ادعيه و مجاري مني باشد بعد تنقيه و تعديل قضيب را در آب بـسيار سـرد يـا      ده درم آب غوره و اگر از ب       

بزرقطونا در آب سرد انداخته گذارند اگر در قضيب و بيخ آن باشد شير دختران يا شير خـر كـه در آن دم االخـوين                          

ثانه باشـد بزراقـه رسـانند و اوال         حل نموده و شيره مغز تخم كدو و هندوانه در آن برآورده باشند بچكانند و اگر در م                 
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زروق شيرخشت محلول در شير خر يا شير دختران مفيد است بعد از آن زراقه مذكوره شريف خان نوشـته انـد كـه                        

اين سفوف مقلل مني است تخم كاهو شاهدانه گشنيز خشك آرد بلوط گل نيلوفر تخم خرفه صندل سـفيد صـندل                     

مقشر غنچه گل سرخ هريك يك جزو و بزر البينج كافور هريك ربـع              سرخ سماق گلنار فارسي طباشير سفيد عدس        

جزو كوفته بيخته سفوف سازند و اين سفوف نيز قطع شهوت جماع از رجال و نساء كند شاهدانج تخـم خرفـه تخـم                        

  كاهو 

تخم پنجنكشت هر يك يك جزو  و گل نيلوفر دو جزو شربتي سه درم با شيره تخم خرفه و ضماد طحلب و گـشنيز                         

زه و برگ بيد نيز كسر شهوت جماع كند تدبير مضرت هاي جماع بدان كه اكثار جماع حـرارت غريـزي را سـاكن                        تا

كند و حرارت غريبه را مشتعل سازد پس افعال طبيعي زايل شود و افعال خارج از طبيعت قوي گردد و قوت سـاقط                       

 سرعت كند و معده و كبد ضعيف گـردد          شود و نشاط كم گردد و حركات ثقل آرد و تاثير اعراض حادثه به سوي آن               

و هضم بدو فاسد شود و اعضاي اصلي خشك گردد و پيري و ذبول به سوي آن سرعت كنـد و گوشـت و خـون كـم                            

شود و نضارت رنگ برود و نبض ضعيف شود و مو باريك و ضعيف گـردد و حتـي كـه مـورث صـلع شـود و دمـاغ را         

ركات ضعيف شود و به سينه و ريه و گرده ضرركند و هـزال آن               خشك كند و بعصب ضررنمايد و رعشه پيداكند و ح         

آرد به يك سيكه زير سر پهلوي او نفخ بود نفح و قراقر زياده شود و لهذا بايد كه از جماع احتراز كند هركه را قولنج                          

ي ريحي اكثر عارض شود و اخالط بارده در آن باشد و صاحب وجع درك و مفاصل و عرق النـسا و خاصـه بـر امـتال                          

شكم اجتناب نمايد و اولي از ايشان نجدر صاحبان ابدان نحيفه و مزاج يابسان اند كه ايـشان را بـه سـرعت ذبـول و                          

جفاف عارض شود و خاصه كساني كه رگ هاي آن ها تنگ و خون آن ها اندك بود پس اگر عروق ايـشان بـا وجـود                       

ي در باب مضرت هاي جماع كه نه بر وقت و به قلت گوشت فراخ و خون بسيار بود مضرت جماع كمتر باشد و جرجان

گويد كه افراط كردن در جماع و الحاح كردن بر خويشتن زيان دارد بهر آن كه اوعيه منـي   بر شهوت صادق باشد مي   

خالي شود هر جماع كه ازپس آن كنند غذاي خصيه از آن ستيده باشد از گرده بـستاند و گـرده عـوض آن از جگـر                           

آن از معده طلب كند و غذاي خام و غيرمنهضم از معده به خويشتن كـشد و از غـذاي خـام                      طلب كند و جگر عوض      
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كه آفات تولد كند اول سده باشد و ورم جگر پس به يرقان و استسقا مؤدي گردد و خون كـه از آن غـذا پيـدا شـود                             

نـد و كيلـوس خـام را        همه خام بود و خام به اعضارد و بهر آن كه كار جگر آن است كه كيلوس پختـه را خـون گردا                      

نتواند پخت و آن چه از آن خون به دماغ رسد اول درد سر آرد و آخر به صرع و سـكته و نـسيان و فـالج و رعـشه و                                

لقوه و ضعف اعصاب اداكند و آن چه به دل آيد رطوبتي فاسد از آن در غالف دل جمع شود و خفقان پيداگردد و آن                         

قرس و عرق النسا تولد كنـد و آن چـه بـه شـش رود از وي ريـو و ضـيق                       چه به مفاصل رود از وي اوجاع مفاصل و ن         

النفس و سرفه تر و سل تولد كند و آن چه به سپرز رود از آن سده و ورم صلب متولد شود و ايضا اگر جماع بر امتال                            

 و  اتفاق افتد مضرت آن بزرگ بود از بهر آن كه رطوبت غريزي خرج شود و بدن سرد و خشك و قوت حواس ضعيف                      

ها سست گردد و رونق رنگ روي برود و موي سر ضعيف شود و به سبب خشكي دماغ اصلع شوند و درد پـشت                          ساق

و زانو و درد كمرگاه و مثانه پيداشود و دهان و گوشت بن دندان گنده گردد و هركه را در تن او خلطي بـود درحـال                           

ه بعد جماع سـردي يابـد و نفـس او تنـگ شـود و                جماع قشعريره به پشت او برآيد و اعضاي او ناخوشبو شود و هرك            

خفقان پديد آيد و چشم غائر شود و شهوت طعام ضعيف گردد و او را نشايد كه جماع كند خاصه كـساني را كـه در                          

گردد و بسيار باشد كه مزاج وي بد بود اگر از جماع باز ايستد سر و تن گـران گـردد و                        سر پهلوهاي ايشان ريح همي    

د و احتالم بسيار افتد و اگر جماع كند معده و همه قوت هاي اعضاي او ضعيف گـردد و ايـن را                       ضجر و دل تنگ شو    

جز مداوا و جماع دير دير كردن و اندك خرسند شدن و مراعات معده كردن عالج ديگر نيـست و بايـد دانـست كـه                          

ا رطوبـت اصـلي خـرج شـود و          مردم الغر و خشك اندام را ازافراط جماع خوف ذبول بود و زا دو حال بيرون نباشد ي                 

حرارت غريب بر اعضاي اصلي مستولي گردد و به دق انجامد و يا در آن حرارت غريبه باقي نماند و مؤدي به ذبول و                        

دق شيخوخت گردد و مردم فربه و لحيم ازدق دور باشند ليكن امراض ديگر كه سابق مذكور شد نزديك باشد از بهر                      

اشد و مردم الغر دو طائفه اند يكي آن كه رنگ ايشان سفيد و پوست ايـشان نـرم                   آن كه در تن ايشان فضول بسيار ب       

بود و بر بدن ايشان موي نباشد و رگ هاي ايشان تنگ بود و خون اندك باشد و سفيدي رنگ ايـشان بـه رصاصـيت                        

مني انـدك   زند يا به سبزي يا سخت سفيد بود و اين همه عالمات سردي و خشكي مزاج اصلي است و اين طائفه را                       
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و غليظ بود و مضرت جماع در تن ايشان عظيم باشد و طائفه دوم سياه چرده و مايل به سرخي و گندم گـوني و رگ                     

هاي ايشان فراخ بود و خون به قياس طائفه ديگر و به قياس گوشت اندام هاي ايشان بسيار بود و به قيـاس ديگـران                         

 غليظ و موي بر تن ايشان بسيار و جلد ايشان صلب و درشـت               اندك باشد و مفاصل ايشان قوي و ظاهر بود و اعصاب          

بود و اين عالمات مزاج گرم و خشك است و اين طائفه را نيز مني اندك و غليظ و شهوت بسيار بود و در جماع قوي                          

 آن  باشند ليكن زود از كار بازمانند و مضرت افراط به حسب كم و بيشي خون بود و مردم فربه نيز دو طائفه اند يكي                       

موي و مفاصل ايشان در گوشت پوشيده و رگ ها باريـك بـود و                 كه فربهي ايشان از پيه بود و پوست ايشان نرم و بي           

گوشت اندك و رنگ ايشان سفيد و اين همه عالمات مزاج سرد و تر است اين طائفه را مني بسيار و رقيق و شـهوت                         

ي ديگر چون درد پشت و زانو و غير آن بسيار افتـد و              جماع كمتر بود و از مضرت ذبول ايمن باشند ليكن مضرت ها           

طائفه دوم آن كه فربهي ايشان از گوشت بود و رنگ ايشان به سرخي زند و به گندم گوني و رگ هاي ايشان فـراخ و                          

خون بسيار بود به قوام معتدل پس اگر موي بسيار داشته باشد و اين عالمات مزاج گرم و تـر اسـت و ايـن طائفـه را                           

سيار بود و آرزوي جماع قوي و مضرت آن اندك بود و اگر از جماع باز ايستند مضرت آن زياده از مضرت بسيار    مني ب 

كردن بود و مريضان و مردم الغر و كساني را كه از جماع لذت عظيم يابند و از پس آن ضـعيف شـوند از جمـاع دور                       

نويـسد كـه      جماع و احوال او و رداءت شكل او مـي         بايد بود و هالك ايشان در آن بايد دانست شيخ الرييس در مضار              

آرد و از     كند پس ضعف مضاعف كه مثل او استفراغات ديگر ضـعيف نكننـد مـي                جماع استفراغ جوهر غذاي اخير مي     

اندازد و جمـاع مـستكثر        نمايد و لهذا مجامعين كثيرااللتذاذ را در ضعف مي          جوهر روح بسيار به سبب لذت خارج مي       

بريد بدن آن و تيبيس او و تحليل حرارت غريزي و انهاك قـوت او سـرعت كنـد و آن اوال هيجـان                        خود را به سوي ت    

كند حتي كه برآن مو كثرت كند بعده عقب او تبريد تام و اضعاف حواس او از بصر و سـمع                       حرارت دخانيه غريبه مي   

ند و گاهي حال او مـشابه بـه صـرع           نمايد و ساق هاي او را فتور و وجع حادث شود و به برداشتن بدن او استقالل نك                 

خفي بدان جهت گردد و گاهي بر آن سودا پس صفرا غلبه كند و آن را دوا را از ضعف و شبيه به رفتار مبـر چـه در                             

اعضاي او از سر تا آخر پشت او و طنين عارض شود و اكثر ايـشان را حميـات حـاده محرقـه عـارض گـردد و در آن                              
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عف عصب و سهر و حجوظ عين مثل آن كه هنگام نزع عارض شود و اكثر ايشان                 شوند و گاهي رعشه  و ض        هالك مي 

شود و اوال پشت گرم شود پس ماده وجـع بـه              گردد و صلع و ابره و درد پشت و گرده و مثانه عارض مي               را حادث مي  

 او  سوي آن منجذب گردد و بعضي را شكم قبض شود و گاهي قـولنج افتـد و بخـرفم و عمـور آرد و هركـه در بـدن                            

اخالط روي باشد بعد جماع در آن قشعريره حركت كند و كسي كه در بدن او اخالط عفـن باشـد از آن بعـد جمـاع                           

بوي بد آيد و آن كه ضعيف الهضم باشد بعد جماع او را قراقر حادث شود و بعضي كسان مبتال به مـزاج ردي باشـند                          

رت احتالم ظاهرشود و اگـر جمـاع كننـد معـده            پس اگر جماع ترك كنند كرب و ثقل بدن و سرايشان و ضجر و كث              

ايشان ضعيف و خشك گردد و اولي مردم به اجتناب جماع كسي است كه بعد جماع او را رعده و سـردي يـا ضـيق                          

رسد و كسي كه سـينه او عليـل يـا ضـعيف بـود يـا او                    نفس خفي و خفقان و غو در عينين ذوبابا شهوت طعام همي           

 اوفق مشي براي كسي است كه معده او ضعيف بود و از زنان كه اسـقاط حمـل                   ضعيف المعده باشد پس ترك جماع     

كنند اجتناب كند و براي جماع اشكال رديه است مثل آن كه زن باالي مرد باشد كه اين شكل ردي در جماع اسـت   

 از منـي زن  از آن خوف ارده و انفتاح و قروح احليل و مثانه باشد به سبب عنف زرق مني و باشد كه در احليل قدري                      

افتد و بدان كه حبس مني و به دافعت آن بسيار مضر است و گاهي به وجع يكي از دو بيضه مؤدي گردد و بايد كـه                           

جماع نكنند بر حاجت متحركه براز يا بول و نه با رياضت يا حركت يا بعد انفعال نفساني قوي و جماع يا غلمان قبيح    

يك جهت مضرتر است و از جهت ديگر ضرر انـدك دارد امـا از جهـت           است نزد جمهور و حرام است در شريعت و از           

آن كه طبيعت در آن محتاج به حركت بسيار بود تا مني خارج شود آن مضرتر است و اما از جهت آن كه مني با وي                          

وفق بسيار نكند چنان كه در زنان ضرر آن كمتر بود و قريب اين است در حكم او مباشرت سواي فـرج جرجـاني در                         

نويسد كه جماع با غالم هم در شريعت حرام است و هم خالف طبيعت آفرينش و                  ب مضرت مجامعت با غالمان مي     با

هم سبب انقطاع نسل و هم نزديك همكنان زشت و زيان كار از بهر آن كه محل آن كار نيست و در آن قوت جاذبـه                          

اصل شـود و هـر جمـاعي كـه بـه الحـاح و               مني به بدين سبب بر خويشتن الحاح و حركت بسيار بايد كرد تا مراد ح              

حركت بسيار تمام شود زيان دارد و از آن وجه كه محل جماع نيست و در آن قوت جاذبه مني نـه اگـر كـسي را بـر          
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شهوت صادق و كثرت مني اين اتفاق افتد چنان كه الحاح و حركت بسيار نبايد كرد زيان كمتر دارد و هـم او گويـد                         

جامعت سخت زيان دارد ورم اوعيه مني و قرحه مجري و سنگ اندر مثانـه و مجـاري از                   كه بازگرفتن مني در وقت م     

آن تولد كند خاصه اگر از مني كه حركت كرده باشد انزال نشود و مرد از آن پاك نگردد و بر پـاي مجامعـت كـردن                           

يب و پيغولـه ران تولـد       درد زانو و درد سرين آرد و بر پهلو خفته مني تمام هرگز دفع نشود و درد گرده و آماس قض                    

بايد كه اخراج خون و تعب و تعريق در حمام و غيره كم كند و تدبير او  كند عالج هر كه كثرت جماع نمايد آن را مي

مايل به تسخين بدن و ترطيب و تكثيف آن كنند بهر آن كه جماع بدن را سرد و خشك و متخلخل گردانـد و بايـد                          

خوشبو و ادهان و اكحال او افزايند و هرچه از آن عـارض شـود بـه عـالج آن                    كه در غذا و شراب و خواب و سكون و           

مقابله كنند و درحمام به آب شيرين معتدل مائل به گرمي غسل كنند و در آن عرق نياورند و بادام و شكر و پسته و                         

خورنـد و رياضـت     الخـضرا و جـز آن ب        الخضرا و فانيذ استعمال كنند دم بيات معتدله مثل گـرز و حبـه               نارجيل و حبه  

معتدل كنند كه اعانت بر هضم نمايد و تعاهد ادويه مزيد مني كنند و به سوي اعراض نظر كنند كه آيـا بـدن سـرد                          

شده يا خشك گرديده و يا سقوط قوت شده و يا هيجان حرارت غريبه گرديده پس قصد مقابله آن كننـد  جرجـاني                        

رد و خشك را تدابير گرمي و تري افزا بايد كرد و طعام او              نويسد كه صاحب مزاج س      در تدارك مضرت هاي جماع مي     

نان سفيد و گوشت بره و اسفيد باجات چرب كوفته و كباب و هريسه به مقـدار هـضم بايـد و مـصالح آن زنجبيـل و                            

ها چون زلبياي عسلي و قطائف و لوزينه و مانند آن و شراب شـيرين مـزه و خرمـا در                       دارچيني و دارفلفل و شيريني    

تركرده و شير و انگبين سود دارد و از طعام هاي شور و ترش پرهيز بايد كرد و بر بستر نرم و گرم بايد خفـت و                           شير  

چون طعام هضم شده باشد در حمام رفتن و روغن ياسمين و روغن خيري ماليدن و لهو و آسائش جستن و لخلخـه                       

د دارد و اگر قوت يكبارگي سـاقط شـود و در            مشكين با خود داشتن و شقاقل مربي و زنجبيل مربي و ترنج مربي سو             

حال ماءاللحم بايد داد به اندك شرابي يا زرده تخم مرغ نيم پخت بـه انـدكي انگبـين كهـن و انـدكي دارچينـي يـا                            

دواءالمسك در ماءالعسل حل كرده اول دادن پس عقب آن مـاءاللحم دادن و لخلخـه مـشكين بوييـدن وايـن حـال                        

ن را افتد و كساني را كه از جماع لذت بسيار يابند چون عاشقان و كساني را كه بعيدالعهد                   بيماران و ناقهان و مسلوال    
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از جماع باشند و يا جماع بر گرسنگي و ماندگي كرده باشند و اگر صاحب سقوط قوت جوان باشد و تندرست و فصل  

 حفظ صحت مذكور شـد و آن     تابستان بود در آب سرد دفعه درآمدن و در حال برآمدن سود دارد چنان كه در كتاب                

را كه در تن اخالط عفن باشد و به سبب حركت و حرارت جماعي آن اخالط گرم شود و تن را گرم كند و عالمـتش                          

آن است كه در حال جماع قشعريره به پشت برآيد و باشد كه نيك بلرزاند وي را اول تن از آن اخالط پاك بايد كـرد               

ه عادت بازآورند و صاحب مزاج سرد تر را تدارك ضعيف بـه بـوي مـشك و                  كند پس ب    و حرارت غريب را تسكين مي     

عود و معجون هاي گرم بايد كرد چون مثروديطوس و دواءالمسك و معاجين باه كـه در جايگـاهش مـذكور شـده و                        

سقوط قوت و شهوت و غشي او را هم به ماءالعسل و شراب كهن و توابل گرم تدارك بايـد كـرد و طعـام او كبـاب و                             

ياني و قليه باشد با توابل گرم چون فلفل و زنجبيل و دارچيني و به جاي آب ماءالعـسل خورنـد و شـراب كهـن و                           بر

شراب انگبين سود دارد و صاحب مزاج گرم و خشك را تدابير تري افزا بايد كرد و حفظ اين معني كه حرارت غريب                       

و از طعام ها و توابل گرم پرهيز بايد كرد و آسايش            مشتعل نشود و تدبير آن كه از رنج و رياضتي كه تن را گرم كند                

طلبيدن و طعام كه از كدو و اسفاناخ و ماش مقشر وكشك جو و دوغ تازه و گوشت بره و بزغاله و مرغ فربه سـازند و                           

و از ميـوه هـا انگـور سـفيد و امـرود چينـي سـود دارد و در آب                     . تخم مرغ نيم برشت و ماهي تازه سخت موافق بود         

 نشستن و روغن نرگس را با روغن ياسمين آميخته ماليدن نفع دارد و از ادويه باه دواي شير و ترنجبين كـه                       گرم  نيم

مذكور شد سخت موافق بود و شير با شكر جوشانيده و نام سميد ثريد كرده سخت سـودمند اسـت و صـاحب مـزاج                         

دن جماع وسواس و خيرگي وسواس و خيرگي        گرم و تر را جماع كمتر زيان دارد و باشد كه بعضي را از ايشان از ناكر                

چشم و ديگر اعراض پديدآيد و اگر افراط كنند خفقان و ضعف معده ظاهر شود و قـوت سـاقط گـردد و سـببش آن                          

است كه مزاج اعضاي ايشان مختلف بود مزاج آالت تناسل گرم و تر بود و مني بسيار تولد كند و مزاج معده و جگر و 

الج ايشان به چيزهايي بايد كرد كه مني را خشك كند  و كمتر تولـد كنـد چنـان كـه در       دل و دماغ ضعيف بود و ع      

باب كثرت شهوت جماع مذكور شد و اگر اين عالج نخواهند و خواهند كه از لذت جمـاع بهـره يابنـد دل و دمـاغ و                           

شـراب معتـدل    معده را تعهد بايد كرد به معجون هاي قوي چـون دواءالمـسك و مثروديطـوس و شـليثا و طعـام و                        
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فرمودن و اگر دل و دماغ نيز گرم بود و متحمل اين معجون ها نباشد مفرح معتدل و اطريفل كبير فرمـودن و دل و                         

دماغ را به بوي صندل و كافور و سيب و بهي و شراب ريحاني قوت دادن و ضمادها كه از اين نـوع باشـد برنهـادن و                            

زيدن آيند نه بر سبيل لرزه بلكه بر سبيل رعشه ايشان را چند روز              بعضي مردمان باشند كه ايشان پس از جماع به لر         

پيوسته از نيم درم يا يك درم جاوشير در يك اوقيه آب مرزنجوش بايد داد و اگر اول اسـتفراغ كننـد بـه ادويـه كـه                       

 و دمـاغ  رطوبات لزجه را از تن بيرون آرد چون شحم حنظل و قثاءالحمار و قنطوريون دقيق و تخم ابخره صواب بـود   

را به مشك و عنبر در روغن به آن قوت دادن و اعصاب را به روغن قسط و ناردين و سوسن مشك و عنبـر و سـعد و                             

ابهل در آن حل كرده همي مالند و بعضي را از پس جماع درد سر خيزد و چشم خيره شود و سببش آن بود كـه در                           

برآيد و بعضي را سبب آن بود كه بر خمار جماع كنند تن ايشان خلطي بود و به حركت جماع بخار آن خلط به دماغ 

و شراب صرف قوي خورده باشند عالجش آن است كه اگر در تن خلطي بود اول تنقيه كنند به ايارج فيقـرا و حـب                         

قوقايا پس به قوت دادن دماغ مشغول شوند و روغن گل و گالب و آب غوره و اندكي سركه بر سـر نهنـد و طعـام از                            

و اناردانه و مانند آن سازند و گشنيز در طعام كردن سود دارد و كافور و گالب و صندل بوييدن و اگـر                       سماق و غوره    

متحمل باشند اندكي كافور با روغن گل در بيني كشيدن سود دارد و تطوالت كه از برگ سيب و بهي و امرود و گـل      

و بعضي را كه از پس جماع ماندگي پديدوآيـد          الملك ساخته باشند استعمال كردن صواب بود          و اندكي بابونه و اكليل    

عالج ايشان آن است كه خويشتن را گرم بپوشند نجسپند و چون بيدار شوند ماءاللحم و زرده تخم مرغ نيم پخت به                      

ها نيكو خورند بوعلي در تدبير كسي كه          ها و شراب    اندكي شكر بخورند دوتايي پيشتر نجسپند در حمام شوند و طعام          

نويسد كه مثل اين انسان را واجب است كه بر تقويت معده و اجادت هضم او به مشروبات و                     رركند مي جماع آن را ض   

اطليه و اضمده مذكوره در باب معده اقدام نمايد تا بدان تدارك ضعف واقع از جماع ضروري گردد  و ايضا بـه ادويـه                         

د استعمال كند و مبردات مضاد مني بياشـامد          قلبيه و بر اعضاي باه از ادويه مبرده مقلل مني كه عنقريب مذكورگرد            

كنند به عمل آرد و هرچـه مؤلـد منـي باشـد تـرك                 در مغارش و مروخات او آن چه در باب فريسموس استعمال مي           

نمايد و ادامت رياضت اعالي بدن به مثل ضرب طبطاب و چوگان و برداشتن سنگ كند و به تدريج در تقليل جمـاع                       
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امعت كنند يك روز يا دو روز تا وقت خواب از شب مقدم يا بعدا و ترك كنند و اصالح                    كوشد و چون در اول شب مج      

غذا فيمابين آن كنند و عقب جماع به خواب روند بعده در ترك عدد ايام زياده تر به مشاغل و لهو تدريج نمايند و از                         

كـه اسـتكثار      ضا در تدبير كـسي    اغذيه كه تدارك ضعف ايشان نمايد نان جيد پاك در شراب صالح تر كرده است و اي                

گويد هركه را كثرت جماع به بصر و حواس و سر يا عصب او ضرر كند و آن را رعـشه                       جماع كند و بدان ضرريابد مي     

حادث شود بايد كه به تسخين و ترطيب او به اغذيه جيده كه اندك از آن غذاي كثير دهد و حمام و عطـر و تـدبير                           

المعونت بر تقويت     طرب افزا اشتغال نمايند و شير ميش و گاو و لحم ماكيان شديد            خواب و سكون و تفريح به مالهي        

و انعاش اوست چون از آن تناول نمايند بر ناشتا و به قدر هضم او و برآن خـواب كننـد و واجـب اسـت كـه رياضـت                   

نتعـاش نمايـد و     استعداد استعمال نمايند و چون مثروديطوس يا دواءالمسك مع افراط در ترطيب اسـتعمال كننـد ا                

چون ضعف در بصر ظاهر شود و سبب او ضعف دماغ بود پس بايد كه مداومت ماش سر او به مثـل روغـن بنفـشه و                           

سعوط بدان يا تقطير آن در گوش نمايند و دخول در آب شيرين و گشادن چشم در آن استعمال نمايند و اگر از آن                        

م حنظل و قثاءالحمار و قنطوريون اسهال آورند و بعـد از            رعشه حادث گردد پس اگر ماده كثيررطب بود به مثل شح          

آن معالجه عصب به مروخات قويه كه در آن مشك و عنبروبان باشد و به روغن قـسط و نـاردين و سوسـن و روغـن                           

  سعد و محلب و روغن ابهل و هر روغن حاد كه اندرآن قبض بود بايد

ي را كه بعدا ورعده عارض شود جاوشير بـه قـدر تحمـل در               كرد و اگر ماده نبود به مروخات رعشه عالج كنند و كس           

آب مرزنجوش يك اوقيه بنوشانند گاذروتي گويد كه شيخ در كتاب تـدارك خطـا در مـضرت جمـاع كثيـر و جمـاع                         

نويسد كه مضرت او نقصان جوهر روح و ضعف قلب و خفقـان و ظلمـت حـواس و سـقوط                       متكلف و غير مشتهي مي    

امراض عصب براي بارد مزاج و بدق بهر حار مزاج  است و تدارك آن اين است كه چـون                    قوت و مهيا بودن به جميع       

ضرر اين باب بر دو وجه بود يكي ميالن روح به برودت و عالمتش آن است كه نبض صغير و متفاوت يا بطي گردد و                         

رت و دق و عالمتش تـواتر       در اعضا برودت دريابد و از سردي ايذا يابد و از گرمي راحت شود دوم ميالن مزاج به حرا                  

نبض با سرعت و وجدان التهاب بعد سكون حركت جماع و كرب و اشتعال عقب طعام است پـس كـساني كـه مـزاج                         
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ايشان مايل به برودت گردد و بايد كه شراب ريحاني و ماءاللحم مدقوق مطبوخ به رفق حتـي كـه در آن طعـم لحـم                          

ي و قرنفـل و شـقاقل بياشـامند و مـشك ببوينـد و دواءالمـسك       مفقود گردد مضروب به زرده بيضه مبرز به دارچينـ   

بخورند و آن چه بنوشند در شراب ممزوج سازند و خاگينه از پياز و گندنا استعمال نمايند و اكثار نخود كنند و نقوع                       

اي نخود ممزوج به شراب بنوشند و به آب گرم غسل كنند و روغن بابونه و روغن گل آميخته بمالند و در حالـت بقـ                        

طعام مبرز در معده به خواب روند و اگر معده قوي باشد پياز بريان و گزربريان و شلحم بريان با نمك كه در آن تخم                         

كند در آن احتياج به اسـتعمال چيـزي           كه به مزاج حار از آن ميل        كنند  اما كسي     جزر يا نمك سقنقور باشد استعمال     

ل ما يتحلل از مني باشد و اين مثل قرعيه و زردي بيضه نيم برشت               باشد كه اندرآن دو معين يغني تطفيه و توليد بد         

و حلواي شير و ترنجبين و حسك مربي به آب حسك تر و حريره معمول از كشك و نخود به مغز ماكيان و خـروس                         

و ماهي بريان است و به حلواي شكر و بادام مقشر سوده و تخم خشخاش سوده استكثار نمايند و شورباي گوشت بـه                       

بت سيب بنوشند و كافور اندك ببويند و تبريد قلب بلخلخه بارد كنند مسيحي گويد كه ضعف از كثار در بـارد را                       شر

كند غسل به آب سرد و تغذيه به ماءاللحم و بيضه نيم برشت و كباب و شرب شراب ريحاني و ترطيب و لزوم                         نفع مي 

د شرب جاوشير به آب مرزنجوش مطبـوخ صـاحب          كن  دعت و خواب بر فرش نرم و ارتعاش الحق عقب آن را منع مي             

النفس گفته كه اين حب تجربه نمودم سستي كه بعد از جماع طاري شود مطلقا مدرك نگردد و موميايي كافي                مفرح

سه جزو صمغ عربي يك جزو نبات سفيد برابر هر دو به گالب حل نموده حب بندند و نيم مثقال از اين حب تنـاول                         

گويند كه اگـر ايـن حـب بعـد جمـاع              و شراب يا ماءالعسل بياشامند نافع تر باشد اطباي هند مي          نمايند و اگر باالي ا    

خورند باز قوت اصلي حاصل شود گويا كه جماع نكرده چوه عود مصطكي تخم بادنجان كوفته بيخته باز چوه سرشته                    

ه نيز دخلي تمام است و ايـضا        حب ها به قدر فلفل سازند و دو حب تا چهار حب بخورند و اين حب را در تقويت معد                   

مجربين هند گويند كه اين حب قوث باه و امساك بسياركند و هرگز مانده نشود و از تعب جماع ماندگي كه حاصـل                       

شده باشد دور نمايد و به تجربه اكثر آمده است بگيرند سپند سوختني پنج درم نصف آن را بريان كنند و نصف خام                       

د سياه دو درم قند سياه كهنه بيست درم هر سه دوا را نرم بكوبند پس بـا قنـد                    بدارند پوست خشخاش دو درم كنج     
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كهنه بكوبند تا آن كه يك ذات گردد هفت حصه نموده به وقت مجامعت يك حصه بخورنـد و نفـع عظـيم مـشاهده                         

ثـرت  نمايند مؤلف گويد كه معجون انطاكي كه در ضعف باه مسطور شد نيز رفع اذيت جماع كند و ضـعفي كـه از ك                       

شود دور نمايد و هم او گويد كه بر كثرت كنندگان جماع راحت و خواب و حمام و شـرب شـورباي                        جماع حادث مي  

نويسند كه هرگاه از كثرت جماع ضعف و نـاتواني            بعض متاخرين مي  . ماكيان به مغز بادام و نخود و شكر واجب است         

زهر قاتل انگارند و بيضه مرغ نيم برشت و ديگر اغذيـه و             پديد آيد از آن باز ايستند و تا ضعف بالكل دور نشود جماع              

حلواهاي مقويه مبهيه و هريسه و كله پايچه تناول نمايند و هركه را بعد از جماع چند لقمه چرب و شيرين خـوردن                       

نمـوده    عادت كند از جماع مضرت نيابد و كذالك هرچه براي تدارك ضعف گفته شد اگر در حالت قوت استعمال مي                   

 ضعف نشود و بهترين چيزها در اين باب شيرگاو ميش است خاصه اگر قطعه زنجبيل درآن بجوشـانند و بهتـر                      باشند

آن است كه همچنان كه بدوشند تازه بنوشند به شرط موافقت طبيعت و از اين قبيل است مالش روغن خوشبو مدام           

بوبان طناز و شاهدان پرشيوه و نـاز        بر بدن و وقت خواب ساق و كف پا و كف دست به دست ماليدن و صحبت با مح                  

كه به سن بلوغ رسيده باشند موجب مسرت و انتعاش حرارت و تقويت قوت است بـه واسـطه كثـرت لـذت و غايـت                          

  .رغبت و در اين صورت مني هرچند بيشتر دفع شود اما ضعف كمتر افتد جهت وفور توليد مني و روح و كثرت شوق

  سرعت انزال  

يكي ضعف قوت ماسكه به واسطه برودت و رطوبت دوم كثرت مني و غلبه خون سوم حرارت و آن را پنج سبب است      

و حدت مني چهارم ضعف اعضاي رييسه پنجم اتساع حجراي قضيب طريق تشخيص اين اسباب بايد كـه از مـريض                     

 ضـعف   كيفيت رنگ و قوام مني بپرسند اگر مني سفيد و رقيق بيان كند و با آن آثار حـرارت هـيچ نباشـد سـببش                        

ماسكه بود و اگر اعتدال رنگ و قوام او گويد و كثرت مني و قوت آالت تناسل و آثار كثرت خون و سرخي رنگ بدن                         

و قلت ضعف در باه و كثرت احتالم و طول عهد جماع يا كثرت استعمال مولدات مني باشد سببش كثرت مني بود و                       

 سببشحدت منـي باشـد و اگـر ضـعف در اعـضاي رييـسه                اگر رنگ مني زرد و قوام او رقيق بگويد و با سوزش برآيد            

دريابند و با نقصان باه بود سببش ضعف اعضاي مذكور باشد و اال حال اتساع مجراي قضيب بپرسند اگر اقرار آن كند              
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سببش همان باشد عالج آن چه از ضعف ماسكه بود تنقيه بلغم ازقي و مسهل آن كنند دعانه و خـصيه را بـه روغـن         

و زعفران بمالند و در اين نوع شهد انج به عسل خوردن بسيار مفيد گفته اند و ايـن سـفوف بخورنـد                       قسط و نرگس    

سوراخ از هريك چهار دام شكر سفيد برابر ادويه خوراك از شـش               لك مغسول و سروالي وتج و لوده پنهاني و مازو بي          

م شريف خان نيز در ايـن بـاب بـسيار    ماشه تا نه ماشه با شير گاوميش و اين سفوف ممسك و مؤلد مني تاليف حكي            

مفيد است سنگ ها مدره خشك شش ماشه مازو سه ماشه تال يكهانه ثعلب مصري هريك چهارماشـه گونـد شـش                      

وزن ادويه كوفته بيخته از پنج ماشه تا هفت ماشه بخورنـد و اطريفـل كشمـشي و                    ماشه مصطكي سه ماشه نبات هم     

 قليه خشك به دارچيني و صعتر و زيره است و آن چـه از حـرارت منـي                   معجون حبث الحديد نيز نافع و بهترين غذا       

باشد از مبردات مع القبض عالج كنند مثال شربت خشخاش با شيره خرفه و كاهو و تخم حماض و مانند آن بنوشند                      

 اسـت   و برنج و عدس با شيره خشخاش غذا سازند و ادويه بارد ضماد نمايند و گويند كه در اين قسم تخم كاهو نافع                      

نظير است شربتي از آن يك مثقال و آن چه            و سفوف گشنيز خشك يك درم اسپغول دو درم تخم خرفه سه درم بي             

از كثرت مني باشد فصد سر رد كنند و تقليل طعام نمايند و چيزهاي مولد خون چون آبگوشت و شراب و ماننـد آن                        

ند و اغذيه بارد رطب بخورند و شراب ممزوج به آب        ترك نمايند و سكنجبين و آب انارين و شربت نارنج و غوره بنوش            

كثير نيوشند و جماع بسيار كنند و آن چه از ضعف اعضاي رييسه بود عالجش به عالج ضعف باه كه از ضعف اعضاي                       

رييس باشد بايد كرد و آن چه از اتساع مجراي قضيب باشد عالجش جدا مذكورگردد و ذكر ادويه يونانيـه و هنديـه                       

ت  انزالند گويند كه استعمال مغز تخم تمر هندي حبا و سفوفا در جميع اقسام سرعت انـزال مجـرب                     كه مفيد سرع  

است و خوردن تخم صدبرگ با مساوي شكر به قدر يك دام ممسك مني نوشته اند آبزن در سـرعت  انـزال كـه بـه                           

رفا پوست انار جوشانيده    سبب حدت مني باشد به كارآيد برگ عوسج برگ مورد گلنار گل سماق لحيه التيس ثمر ط                

به كاربرند حب كه دافع سرعت انزال و مجرب است خصيه الثعلب مصطكي رومـي الكهـه جهربيـري هـر سـه برابـر         

ساييده در شير درخت برط به قدر كنار حب بندد و يك حب با شير تا چهل روز بخورد حب جدوار مجرب خاكـسار                        

الص دو دانگ عنبراشهب نيم درم كهربـاي شـمعي جـدوار            غائله است مشك خ     مقوي و مبهي و مشهي و ممسك بي       
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نبفسج زعفران كشميري دارچيني قلمي جوز بوا مصطكي رومي صمغ عربي عود هندي ابريشم مقرض بهمن سـفيد                  

رب السوس هر واحد يك درم مايه شتر اعرابي يك نيم درم خولنجان خصيه الثعلب مغز بادام مقشر تخم كاهو مقشر 

ز تخم كدو شيرين هريك دو درم افيون خالص مقطر چهارم ادويه دواها را كوفته بيختـه بـه   تخم خشخاش سفيد مغ 

ها بندند و به قدر مونگ و بورق نقره پيچيده بخورند و به تدريج به مقدار  روغن بادام چرب ساخته به آب كوكنار حب

نظيـر اوال بـيخ موطهـه     ت انزال بينخود رسانند حب موتهه تاليف والد علوي خان كه به جهت تقويت باه و دفع سرع      

كوفته از غربال بيرون كرده به شير گاو تازه خمير نموده قرص سازند و در سايه خشك كنند و باز قـرص را كوبيـده                         

به شير تازه خمير كرده در سايه خشك نمايند، همچنين تا پنج مرتبه پس او را نگاه دارند و بگيرند ده عدد جوز بوا                        

خ كرده نيم مثقال افيون را فتيله كرده در سوراخ جوزها گذارند و جوزهـا را بـه خميـر گرفتـه در                       ها سورا   و ميان آن  

روغن گاو بريان كنند پس خمير را از جوزها جدا كرده به مقابله هريك عدد از جوزها بگيرند از قرص مـذكور چهـار                        

قل لسان العـصافير هـر يـك يـك          مثقال و دارچيني و قرنفل بسباسه عود هندي مصطكي دانه هيل بهمن سرخ شقا             

مثقال مشك خالص عنبراشهب ورق طال هريك يك دانگ نبات سفيد به وزن مجموع ادويه كوفته بيختـه بـه عـرق                      

بهار نارنج سرشته حب ها سازند به قدر نخود شربتي يك حب تا دو حب و اگر خواهند كه سفوف سازند بـه دسـتور                         

د با سه وزن مجموع ادويه قند سفيد و عسل مصفي بالمناصفه معجـون              قند آميخته مرتب سازند و اگر معجون بسازن       

سازند شربت از دو دانگ تا دو درم و اگر خواهند كه مكيف زياده كنند دو مثقال روغـن قنـب افزاينـد حـب جـدوار                           

مـوده  خانكه در فوائد مذكور نهايت نافع است جوز بوا پنج عدد افيون يك مثقال و به دسـتور پركـرده بريـان ن                        علوي

جوزها را با افيون كه در آن ها باشد و جـدوار خطـايي بهمـن سـفيد بهمـن سـرخ شـقاقل خـصيه الثعلـب هريـك                              

گاوزبـان زعفـران لـسان العـصافير اسـارون بـسباسه          چهارمثقال عود غرقي زرنباد درونـج عقربـي كبابـه چينـي گـل             

 بادرنجبويه خولنجان تخم هليـون مغـز        الطيب مصطكي قرنفل گل سرخ ايرسا فلفل سياه قاقله دانه هيل زرنب             سنبل

الزلم دارچيني مغز چلغوزه مغز نارجيل مقشر مغز پنبه دانه هريك دو مثقال مايه شتر اعرابي كتيرا صمغ عربـي                      حب

اشهب مشك تركـي ورق       هرواحد يك مثقال تخم خشخاش مغز حب القلقل تخم خرفه مقشر هريك پنج مثقال عنبر              
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ك نيم مثقال نبات سفيد هفت مثقال كوفته بيختـه بـه آبـي كـه صـمغ عربـي درآن                     طال و ورق نقره محلولين هر ي      

ها سازند هرحبي به قدر نخودي در سايه خشك نمايند شربتي از دوحب تا چهار حـب                   خيسانيده باشند سرشته حب   

 برگ  دوائيكه سرعت انزال و بند گشاد را مجرب نوشته پوست درخت گولو پوست درخت سينبهل گوندوپهلي به بول                 

كنار در سايه خشك كرده كوفته بيخته يك كف دست به آب يا شير خورده باشند و از ترشي پرهيزنـد سـفوف كـه                         

مغلظ مني مقوي باه و دافع سرعت انزال و معمول است تال يكهانه بريان تخم خـشخاش سـفيد كنجـد مقـشرمغره                       

يك دو توله خرما يك چهناتك سليخه يـك         حب السمنه مغز پسته مغز پنبه دانه مغز تخم خربزه مغز تخم قرطم هر             

نيم توله مغز بادام دو نيم توله بپيچند موصلي سياه وسفيد بسباسه صمغ عربي كتيرا بهمن سرخ و سفيد مغاث دانه                     

االيچي كالن مغز تخم كونچ سقاقل چني گوند موچرس تخم اوطنگن سروالي موصلي سينبهل كهيالكهيلي تـودري                 

 كشته خارخسك تخم قنب هرواحد يك توله مصطكي جزو جندم االيچـي خـرد مـع                 سفيد و سرخ ميده چوب قلعي     

پوست كباب چيني بهپهلي سورنجان بوزيدان طباشير دارچيني زنجبيل هرواحد نيم توله عاقرقرحا سه ماشه سفوف                

ن مغـز  سازند و يك توله با نيم پاو شير استعمال نمايند ايضا كه مغلط مني مفيد سـرعت انـزال اسـت خرمـاي بريـا                       

چلغوزه مغز بادام مغز پنبه دانه مغز اخروط ثعلب مصري گونددهاك تخم كونچ دانه االيچي خرد كونپل درخت برگه                   

موصلي سياه مساوي نبات برابر همه شربت سه درم به شير ماده گاو ايضا نافع سرعت انزال پهلـي بـه بـول خـام در                          

 مساوي نبات برابر همه صبح يك كف دست بخورند ايضا           سايه خشك كرده تال يكهانه چني گوند نخود بريان مقشر         

كونپل ودرخت برچني گوند پوست بيخ كهرني سپستان بهپهلي ستاور مساوي سفوف سازند خـوراك يـك تولـه بـه                     

نظير است پوست بيخ كهرني ميده چوب تج هريك  شير ماده گاو و ايضا كه جهت امساك و تغليظ مني و قوت باه بي

برابر اجزا سفوف سازند و به قدر شش ماشه با شير بخورند ايضا كه به جهت سرعت انزال مجرب چهاردام شكر سفيد 

نوشته كه تخم سرسن بيجبند سرخ تخم پالس مساوي كوفته بيخته نبات هم چند آميخته به قدر هفت ماشه يا نـه                      

اي سرعت انزال نـول درخـت پـالس         ايضا بر . ماشه و تا يك توله با نيم آثار شير گاو بخورند و عجايب مشاهده نمايند              

ستاور خسته انبه ياگيري انبه كه برابر نخود باشد پوست بيخ كهرني پوست بيخ سـينبهل پوسـت بـيخ انجيـر بـاغي                        
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پهلي به بول سپستان بجرذني يا كوكهر و مساوي كوفته بيخته برابر همه نبات آميخته سفوف سازند و از دو درم تـا                       

 كرده بخورد تا يك هفته و از ترشي پرهيز نمايد ايضا سفوف كه براي سرعت انزال در                  دو مثقال به آب ياشيرگاو گرم     

الفار چهـارجزو مـساوي آن نبـات وقـت            بايض استاد مرحوم مجرب نوشته گوند ببول كتيرا گيرد هريك دو جزو زبل            

كسير دارد ايضا كه    حاجت يك ماشه درعسل يك توله آميخته بليسند و اين دوا براي سيالن رطوبات زنان هم حكم ا                 

مجرب نوشته خرفه مقشر دو توله تخم كرفس نه ماشه گشنيز دو توله شكوفه انار ناشگفته يـك تولـه دانـه االيچـي                        

خرد يك توله تهم اونگن پوست بليله هريك دو توله نبات مساوي شربت يك توله با شربت خشخاش معجون مجرب                    

خان رسيده جوز بواد و جـزو         نه و نفخ آن به تجربه حكيم شريف       شيخ الرييس كه در سرعت انزال و ضعف گرده و مثا          

آمله اذخر خارخسك بليله بسباسه قرفه قاقله خولنجان حب بلسان هريك سه جزو و حب االس زعفـران هريـك دو                     

جزو دارچيني زنجبيل هريك سه جزو كوفته بيخته در سه چند آن عسل مقوم معجون سازند ناشتا يك دانگ و اگر                     

قت خفتن نيز يكدانگ بخورند ايضا براي سرعت انزال و ضعف باه كه سبب آن رطوبت باشد مجـرب اسـت                     خواهند و 

آمله سنگهاره خشك گوند پالس كهيالكهيلي مايين گجراتي مازو نشاسته سپستان گلنار پهلـي بـه بـول آرد نخـود                     

ه مـساوي بـا سـه چنـد آن          گير و همه ادويـ      بريان تج خارخسك پكچهكني دو دهي جوز بوا جوتري موچرس قاقلين          

عسل و نبات و قدري كهوه معجون سازند معجون دافع سرعت انزال و مقوي باه و مغلـظ منـي رقيـق اسـت پوسـت                          

هليله زرد پوست بليله آمله خرماي بريان ثعلب مـصري مبيـده چـوب خارخـسك موصـلي سـياه و سـفيد موصـلي                         

جو شيرين مغز خسته تمرهندي هرواحـد دو درم         سينبهل تخم كونچ سنگهاره خشك مغز كنول گطه سپستان اندر           

گلنار شهدانج نانخواه زيره سياه حب االس گشنيز طباشير كونپل درخت برگه مصطكي بلوط بيجبند سـروالي لـوده                   

حرمل بريان هرواحد يك درم بهبهپي پهلي به بول تخم گزر هرواحد يك مثقال قند سه چند به دستور مقررمعجون                    

يد كه جهت سرعت انزال از مجربات حكيم الملك است خولنجـان خفـت بلـوط عاقرقرحـا                  سازند معجون حبث الحد   

اآلس افيـون جوزبـوا اقاقيـا         هريك دو درم شهدانج كندر مايه شتر اعرابي هريك سه درم بهمن سـرخ و سـفيد حـب                  

تـه بـه    الحديد برهريك پنج مثقال تخم تـرب ده درم همـه را كوفتـه بيخ                خصيه الثعلب تخم شبت سور كوفي خبث      
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عسل كف گرفته دو وزن ادويه بسرشند شربتي دو درم و عقب آن پياله شيرتازه بنوشـندكه در تـصلب ذكـر و منـع                         

الطيـب    خان است سـنبل     نظير و مجرب حكيم شريف      سرعت انزال نافع است معجون جاللي به جهت سرعت انزال بي          

ا پوست خشخاش هريك چهارمثقال بـرگ       اشنه عود هندي مصطكي رومي هر يك دو مثقال قرفه سه مثقال جوز بو             

قنب بيست مثقال حب النيل سفيد يك صد عدد مشك يك نيم دانگ عسل سه وزن ادويه بـه روغـن بـادام قـدري                         

چرب كرده به دستور معجون سازند شربتي از يك درم تا دو مثقال معجون سپند كه در سرعت انزال بـسيار مجـرب             

 دارچيني زنجبيل كباب چيني هريك دو درم جوزبوا يك درم مصري سـي              نوشته عاقر قرحا اسبند قرنفل عود غرقي      

خان نيز از براي سرعت انزال نافع اسـت و معجـون لبـوب و                 درم معجون سازند و معجون ماسك البول مخترع علوي        

ذكر ادويه ممسكه در بياض استادي مرحـوم مـسطور اسـت كـه              . غيره مفيد اين مرض در بحث ضعف باه مذكورشد        

ا در شيره برگ كنير سفيد يا سرخ بيست و يك حب داده خشك كند و به قـدر فلفـل و عـدس حـب بنـدد                            افيون ر 

افيوني را مقدار فلفل و صوفي را مقدار عدس وقت شام با شيرخوردن دهد بـراي امـساك مجـرب اسـت ايـضا تخـم                          

غن گـاو يـا مـسكه آميختـه         پهاكهر يك توله به شهد آميخته بر ناف طالكردن و كذا بيخ كتير سفيد دو فلوس به رو                 

بركف پا ضماد نمودن و اگر سپياري زاكاواك كرده سه نيش كژدم انداخته به موم بندكرده در بازوي راست بندند تـا                      

وا نكند انزال نشود و اگر بيخ گهيكوار به آب ساييده بركف دست خود بمالد به عده مباشرت كند تا كه نشويد انـزال                        

بگيرند و پهلي ببول را بشكنند و در تري او پارچه را تركننـد همينـسان هفـت نوبـت                    نشود ايضا پارچه سفت باريك      

تركنند و خشك سازند پس وقت حاجت قدري از آن در شير و اگر نباشـد در آب بـشويند و بنوشـند كـه در آوردن                           

جفتـي كنـد و     امساك مجرب نوشته و اگر زن قدري از اين پارچه در فرج نهد تنگي آرد ديگر گويند كه هرگاه سگ                     

بند گردد در آن حالت دم سگ نر از بيخ او قطع كرده بگيرند و چهل روز در زمين دفـن كننـد تـا پوسـيده شـود و                              

عقدهاي استخوان بماند اين عقدها را برشته بسته درزهار مجامع بندند و تماشا بينند كه به خاصيت منع انزال كنـد                     

مكتومه است حب ممـسك كـه مجـرب و معمـول اسـت جـوز بـوا                  و از جماع تعب حاصل نشود و از عجائب و اسرار            

بسباسه افيون مازو اسپند مصطكي زعفران نگكيسرموچرس تج گوگل سپياري چهاليه دانـه االيجـي خـرد طباشـير                   
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اجواين خراساني هرواحد يك ماشه باريك سوده به لعاب اسپغول و به دانه حب به قدر كنـار بـسته نگهدارنـد وقـت                        

 تازه بخورند و بعد چهارگهري شير تازه گاو با شيريني بنوشند و جمـاع كننـد و تريـاق ايـن                      حاجت يك حب به آب    

شـود و بعـضي را در روز دوم يـا             حب در تعسر نمك الهوري خوردن است اكثر مردم را روز اول عمل اين ظاهر مـي                

ك ماشه روان گانجه چيـده      سوم ايضا كه از مجربات است افيون گوند دهو يعني دهاوري دانه االبچي خرد هرواحد ي               

يك نيم ماشه بيربهوئي دو نيم ماشه بونگ مغز بادام كهوپره هريك دو ماشه همه را سوده به قـدر كناردشـتي حـب                        

بندند و وقت باقي ماندن دو گهري رزو يا بعد مغرب يك حب بخورد غـذا در شـب شـيربرنج و شـكر بخـورد قـدري                            

ماع مشغول شود ترياق اين حب ترشي ليمو يا نمك است حـب             گرسنگي داشته بعد گذشتن چهار گهري شب به ج        

خوش كيف كه در امساك نظير ندارد و مقوي باه است و مجرب جدوار بنفـسجي افيـون خـالص زعفـران دارچينـي                        

بسباسه هرواحد يك ماشه مغز بادام جوزبوا خولنجان ثعلب مصي هريك دو ماشه برگ قنب برابر همه يعني سـيزده                    

ه حب ها سازند و به قدر استعداد بخورند حب كه جيداالثر و معمول است جوز بوا يكدوعدد كه كم ماشه كوفته بيخت

ازهفت ماشه نباشد سوراخ كرده يك نيم ماشه افيون خالص پركرده بااليش آرد پيچيده بپزند هرگاه آرد سرخ شـود                    

اني تال يكهانـه بـيخ بنـد سـمندر          آرد جدا ساخته جوز را همراه اسبند عاقر قرحا مصطكي جفت بلوط اجواين خراس             

سوكهر هر يك دو ماشه بسباسه يك ماشه قرنفل نيم ماشه ساييده در عسل آميخته مقـدار كناردشـتي حـب بـسته                    

داشـتند افيـون كـافور شـنگرف          نگاه دارند و پيش از جماع خورند ايضا كه حكيم معتمدالملوك اعتمـاد بـراين مـي                

وله زعفران جند بيدستر هريك شش ماشه بيربهويي ده عدد همه را خوب             عاقرقرحا جوز بوا نبات سفيد هريك يك ت       

سحق كرده حب به قدر كناردشتي ساخته نگه دارند وقت حاجت يك حب بخورند به شرطي كه معده خالي باشـد و               

نظيـر اسـت بـسباسه زعفـران شـنگرف            اگر خواهند كه انزال شود بااليش آب سرد بنوشند ايضا حب ممسك كه بي             

ا دارچيني دانه االيجي خرد بيخ شيصي بيخ لفاح بزرالبنج كات سفيد همه مساوي به قدر يـك ماشـه حـب                      عاقرقرح

بسته پيش از جماع يك حب بخورند ايضا مجرب و به غايت ممسك كافور مشك جوز بوا بسباسه افيون مـساوي در                      

خورند ايـضا مجـرب زعفـران    شيره برگ تنبول ساييده حب ها مقدار چهار حبه سازند وقت حاجت يك حب به آب ب           



1288 

 

قرنفل جوز بوا افيون مشك مساوي در عسل كف گرفته مقدار نخود حب بندند و يك حب پيش از جماع بخورند بـا                       

شير ماده گاو و در نسخه ديگر عاقرقرحا عوض قرنفل و زعفران است حب منشط تاليف حكيم محمـد زمـان نيـز در                        

الطيـب مـصطكي هريـك يـك      رفس دارچيني ريوند چينـي سـنبل    نظير است اسارون زعفران تخم ك       امساك مني بي  

مثقال زرنباد حب الغار عاقرقرحا قرنفل بسباسه صمغ عربي هريك نيم مثقال بزرالبنج فلفل سـياه هريـك يـك نـيم        

مثقال افيون دو نيم مثقال قرفيون ربع مثقال كوفته بيخته به گالب سرشته حب ها بـه قـدر نخـود سـازند و چهـار                          

ز جماع يك حب بخورند حب نشاط كه امساك مني به قوت تمام كند و قوي النشاط و مسكر و منـوم و        گهري قبل ا  

مشهي ست و اين را حكيم مومن مسمي به مويز عرم ساخته مويز را طائفي يكصد عـدد گرفتـه بـيخ شـوكران سـه                          

نند تا آن كه آب را تمام جذب        مثقال بزرالبنج سه مثقال هردو را كوفته با مويز در يك صد و پنجاه مثقال آب بجوشا                

تـر خواهنـد بركـك شـيرازي يـا ورق             كند به قدر حبه حب ساخته وقت حاجت يك حب استعمال نمايند اگر قـوي              

الخيال يا چرس به آن بجوشانند ايضا كه مجرب اكثر اطباي هند است جوز بوا شنگرف عاقرقرحا افيون هريـك يـك                      

 يك حب شام خورده بااليش بيره بـرگ تنبـول بخورنـد تـا هفـت                 درم ساييده در شهد سرشته بيست حب سازند و        

ساعت امساك كند و اگر وزن همه مساوي گرفته در شيره برگ تنبول مقدار نخود حب ها بندنـد و بعـد شـام يـك                          

حب بخورند همراه شير نيز مفيد بود و بايد كه ميان غذا و دوا فاصله سه پاس باشد تا شكم دم نكند و اگر بـه شـب                            

 شود به جز شير ديگر هيچ نخورد و اين قاعده در اكثر ادويه ممسكه ياددارنـد ايـضا از مجربـات ايـشان تخـم                          اشتها

دهتوره تخم گزر تخم شلجم خارخسك بزرالبنج فوفل عاقرقرحا تخم اوطنگن ريگ ماهي قرنفل جوز بـوا دارچينـي                   

ر دو نيم سير شيرگاو بپزند تا غليظ شـود          زنجبيل موصلي سياه زعفران بسباسه هريك پنج توله همه را نيم كوفته د            

ها به قدر جوز بوا سازند شربتي يك حب ايضا از اطباي مذكور به جهت امساك                  پس آن را بر سنگ صاليه كرده حب       

مني و قوت باه زعفران بزرالبنج سفيد تال يكهانا بسباسه جوز بوا قرنفل بليله افيون مساوي كوفته در عسل صاف بـه                      

 از جماع يك حب خورده باالي آن         ها به قدر كنار صحرايي سازند و سه ساعت پيش           وان بست حب  مقداري كه حب ت   

برگ منبول بخورند حب سيماب امساك تمام آرد به حدي كه بدون خوردن ترشي فارغ نـشود سـيماب را از پارچـه         
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در سايه خشك سازند    سفت مكرر گذرانيده و افيون خالص هريك سه درم گرفته در شيره برگ تنبول سحق كنند و                  

همچنين هفت كرت نمايند پس بگيرند عاقر قرحا بزرالبنج خولنجان جوزبوا قرنفل تربز هريك يك درم كوفته بيخته 

ها به قدر نخود بندند وقت حاجت آخر روز نـان گنـدم بـا روغـن گـاو بخورنـد امـا شـكم          جمله يك جا آميخته حب    

ي از تناول غذا بگذرد يك حب فرو برنـد و بعـد از دو سـه گهـري                   سيرنبايد خورد بعد از آن كه يك پاس و يك گهر          

شروع در جماع نمايند ايضا اين حب ممسك و خوش نشا به تجربه رسيده جوز بوا خولنجان خصيه الثعلـب هريـك                      

دو درم بسباسه جدوار هريك يك درم افيون مصفي يك نيم درم مقدار نخود حب ساخته بكار برنـد ايـضا در بيـاض                        

حوم است كه كافور اجواين خراساني هرواحد يك ماشه جوز بوا يك عدد سـمندر پهـل دوازده عـدد افيـون                      استاد مر 

چهارسرخ در شهد به قدر نخود حبوب بندند كيفي چهار حب و صوفي يك دو حب بخورد انـزال نـشود تـا آملـه در                          

زعفران يك دانگ آب برگ     دهن نگيرد ايضا من قرنفل يك دانگ جوتري سه ماشه افيون يك دانگ مشك دو دانگ                 

پان آب ادرك هريك يك دام پخته ادويه كوفته در آب هاي مذكور با قدري شهد كهرل نمايند بعـده بـه قـدر يـك                          

ماشه حب ها بندند يك حب بعد هضم طعام خورده باشد بعد چهارگهري مشغول به جمـاع شـود ايـضا كـه مجـرب         

فل مكهه زعفران هريك چهارسرخ برگ تنبـول سـيزده عـدد            نوشته شنگرف پنج ماشه جوز بوا دارچيني بسباسه قرن        

آب ادرك سه فلوس اندك پوست خشخاش در آب تركرده ماليده صاف نموده در ادويه انداخته هـشت پـاس كهـرل                      

نمايند و مقدار ماش حبوب بندند قبل از جماع چهارپنج گهري يك گولي بخورند بااليش شير هرقـدر كـه خواهنـد                      

وشند ايضا زنجبيل كباب چيني عاقرقرحا جوز بوا جوتري هريـك پـنج ماشـه زعفـران افيـون                   بنوشند و آب هرگز نن    

هريك يك ماشه همه را ساييده در شهد گولي بسته نيم درم بخورند ايضا حب كه بـراي امـساك از مجربـات اسـت                         

 بـسته از يـك      هـا   اجواين خراساني كلونجي اسبند تخم كدو هريك سه ماشه افيون چارماشه سوده مانند نخود حـب               

حب تا دو حب بخورند ايضا به نسخه كوك كه ممسك  مبهي و مجرب نوشته جوزبوا بسباسه قرنفل دارچيني اسبند             

افيون هريك يك درم كنجد سياه دو درم كوفته بيخته با شهد حب مثل كناردشتي به بندند يك حب شام بـا شـير                        

لهل نيم بريان همه را كوفته بيخته به قنـد سـياه آميختـه              بخورند ايضا كه امساك نمايد كوكنار اسبند بريان تخم ه         
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غلوله به قدر اخروط بندند و به وقت مجامعت يكي بخورند ايضا ممسك بزرالبنج عاقر قرحا سـمندر سـوكهر اسـبند                      

بريان شنگرف گوكهر و كچلبه سوخته مساوي كوفتـه بيختـه بـه آب نقـوع كوكنـار حـب سـازند و پـيش از جمـاع                            

 بخورند و يك قدح شير باال بنوشند ايضا بزرالبنج پنج ماشه مغز تخم كـدو شـش ماشـه سـپند       چهارگهري يك حب  

سوختني نه ماشه تخم بنگ هشت ماشه نخود بريان هفت ماشه افيون سه ماشه زعفران چهارسرخ كوفته بيختـه در                    

ندنـد وقـت حاجـت      آبي كه دو عدد پوست خشخاش درآن تركرده ماليده باشند خمير كرده مقدار كناردشتي حب ب               

يك حب خورند و اگر گرمي زياده شود شيره مغز تخم كدو و مغز تخم تربوز و تخم خرفه بنوشند ايضا حب ممسك                       

خان كه افيون ندارد عاقرقرحا درم تخم ريحان هشت درم قند سفيد نه درم كوفته بيخته حب سازند و يـك                       از علوي 

نزال نشود ايضا كه ممسك است افيون حرمل بريان كـافور مرمكـي   درم خورند و نوشته اند كه تا آب ليمون نخورند ا          

بزرالبنج مساوي به آب ادرك حب سازند به قدر نخود شربت يك حب قبل از جماع به شير ماده گاو حب كه نهايـت             

الفار مصطكي تخم دهتوره خرما خسته دور كرده دانه االيجي سفيد عروسك بسباسه جوزبوا قرنفل                 مجرب نوشته سم  

ران مشك خالص افيون مساوي كوفته بيخته در شهد يا شيره برگ پان سرشته حب ها برابر ماش و نخود بندند                     زعف

دو گهري قبل ازجماع يكي بخورند دواي نافع امساك گل آگ گل دهتوره موصلي سياه اسبند هرواحـد پـنج مانـك                      

يش از جمـاع خورنـد و بـاالي آن شـير            ساييده به روغن زرد چرب كرده پانزده مانك شهد آميخته به قدر مكيانك پ             

بنوشند ايضا صمغ سرو يك جزو و برگ تنب يك نيم جزو كهرل كرده حب ها برابر گل هند بندند و يك حب آخـر                         

روز بخورند و بااليش غذاي شيرين نيم سير تناول نمايند و يك حب هنگام عشا خورند و بعدش به مباشرت پردازند                     

ر نيلگون يك سرخ دانه سبند بيست و يك عدد هردو را بـسايند و بيـست و يـك                    ايضا كه مقوي وسك است سم الفا      

حب بندند يك حب دو گهري قبل از مقاربت بخورند و اگر مزاج بارد باشد تا سه حـب جـائز اسـت و در طبـع حـار                             

 زياده از يكي هرگز ندهند و اين حب نيز ممسك است شنگرف و موچرس و افيون هرواحد چهار ماشه سـهاگه يـك                      

كه در بياض استاد مرحوم براي امساك نوشته شيره           ماشه به قدر فلفل حب سازند و يكي پيش از جماع خورنددوائي           

ايضا منه . بنگ و نخود بريان هرواحد يك ماشه شونيز دوازده دانه جوتري چهارسرخ قبل از جماع چهارگهري بخورند



1291 

 

 يك دام همه را ساييده شش پري كند وقت حاجت           اسبند الهوري زعفران عاقرقرحا تخم زرد كطايي جوتري هريك        

يكي بخورد و براي خالص شدن آب بنوشند ايضا كه براي امـساك از مجربـات نوشـته سـم الفـار بـه وزن دو نخـود                  

ساييده بر آتش پاچك دشتي اندازند هرگاه دود برخيزد يك هاندي گلي آب نارسيده واژگون برآن بگذارند تا كه دود              

عد يك نيم گهري هاندي را جدا كرده نيم آثار شيرگاو و به قدر دو سرخ مرواريـد ناسـفته سـوده     در آن جمع گردد ب    

دارند بعد غذا همه شير بخورند بدون خوردن ترشي ليمو انزال نخواهد شد ايضا كه در ايـن                    درآن انداخته تا شام نگاه    

مال حموضات انزال نشود جوز بـوا       كار مجرب و عجيب است چون وقت حاجت بخورند و مباشرت نمايند بدون استع             

مال گنگني زعفران افيون قرنفل بزرالبنج اسبند قنب سوخته مجموع مساوي قنب را در ظرف آهني بسوزند و بـاقي                    

ادويه را كوفته بيخته با هم آميخته از دانگي تا دو دانگ به وقت شام بخورنـد و بعـد از آن بـه جـز شـير بـا قـدري                                

اشربه احتراز نمايند و بعد از دوساعت مشغول شود روغن كه ممسك و مقوي بـاه اسـت                  شيريني و شراب از اغذيه و       

تخم دهتوره دال كهونگچي سفيد پوست بيخ كنير سفيد كچله اجواين خراساني مساوي كوفته به روغن كنجد خوب                  

ب جوزبـواي   چرب كرده در شيشه مانند چوه بچكانند و عندالحاجت طال نمايند سفوف جهت باه و امساك مني مجر                 

كوفته در آب پوست خشخاش هفت مرتبه تركرده خشك نموده پس قرنفل و زنجبيل و دارفلفل و شكر طبرزد و                      نيم

تخم و گل بنگ كه به هندي گانجه گويند و جوز پرورده مذكور همه مساوي كوفته بيخته اول مقدار يـك درم شـام                        

حب بسته استعمال نمايند هم رواست و اگر چـرس عـوض            بخورند بعد از آن مقداري كه مناسب دانند بخورند و اگر            

گانجه كنند اولي خواهد بود ايضا سفوف كه مفرح منشط مبهي و ممسك است مغز بادام مقشر مغز پسته بريان مغز                     

الثعلب دارچيني خولنجان بسباسه بهمنين شقاقل ابريشم مقرض هرواحد يك  انجكك بريان مغز چلغوزه بريان خصيه

يل نيم مثقال زعفران يك نيم دانگ مشك خالص عنبر اشهب ورق طال ورق نقره هرواحـد يـك دانـگ                     مثقال دانه ه  

چرس اعلي دو مثقال نبات سفيد پنج مثقال كوفته بيخته سفوف سازند شـربتي يـك دانـگ تـا يـك درم و سـفوف                          

ن نيـز گوينـد     كيمياي عشرت كه در باب ضعف باه گذشت نيز در اين باب مجرب است شياف كه آن را حب خـراطي                    

ممسك قوي است خراطين كه ورقي از راه دهن برآيد يك عدد افيون نيم ماشه كافور بهيم سيني دو سرخ نـشاسته                      
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چهار حصه ادويه درآب زهره ماهي روهوكهرل كرده حب به قدر زيـره بندنـد و وقـت جمـاع در احليـل نهنـد ايـضا                           

ن ران اسب سيندور زعفران مساوي يك جا كـرده          خراطين يك عدد چرك گوش انسان كافور بهيم سيني كف اندرو          

بسايند بعده در آب كنائي حل كنند من بعد شهد قدري آميخته حب مثل زيره بسته پيش از جماع يـك گهـري در                        

سوراخ قضيب نهند ايضا يك زهره ماهي روهو تازه بگيرند و باركئايي بزرگ به دسـت ماليـده آبـي كـه از آن برآيـد                          

فور بهيم سيني داخل كرده در ظرفي به دست خوب بمالند تا آن كه بـه بـستگي گرايـد پـس                      آميزند و نيم ماشه كا    

ها به درازي جو ساخته خشك سازند و عندالحاجت يكي از آن در احليل نهند بعد ساعتي نعوظ و امساك بهم                       شياف

طين گرفته ساييده   رسد ايضا شراب دو آتشه شنگرف زهره ماهي روهو خراطين مستخرج از شكم همه مقدار خرا                 مي

زيره بندند و در سوراخ ذكر گذارند چون احساس حركت شود دوركنند كه يكپاس امساك دارد ايضا مغز گهـونگچي                    

سفيد ريك ماهي افيون كافور بهيم سيني خراطين كه بقي برآمده باشد مساوي بستانند و باريك سـاييده در شـيره                     

كي از آن در سوراخ ذكر نهند چون در احليـل حركـت محـسوس               باركئائي خرد سرشته همچون زيره گولي بندند وي       

گردد دوركنند و قربت نمايند و در جماع ديرنكنند تا مضرت نبخشد و قبل از استعمال زيره و بعد آن اصالح نماينـد        

آرد مجرب است ايضا خـراطين قـي و كئـايي بـزرگ هريـك                 سخت فراجان را آب حيات است و عظم ذكر زياده مي          

ور بهيم سيني يك حبه هرسه را ساييده زيره بندند و قدري حبوب كالن و هنگام جماع زيره در احليـل                     يكئانك كاف 

نهند و حب كالن به آب ساييده باالي قضيب طال نمايند و صرف خراطين قي با شراب ساييده و زيره بـسته همـين                        

 سرآن را فشرده آن چه برآيـد بـه         عمل دارد ايضا حبه سفيد مقشر افيون مصري كافور فلفل سياه مستي غوك يعني             

ها ساخته به كاربرند ايضا اين حب زيري بـراي افـراط امـساك و ازديـاد                   صدف خراشيده بردارند به وزن مساوي حب      

شهوت نافع خراطين خشك كه از قي برآيد زعفران افيون مصري هريك دو ماشه زهره ماهي روهو دوعدد بـاز بهـت                      

ه قدر حاجت با هم كهرل كرده به قدر زير و حب ها بندند و هنگام ضـرورت در                   كئايي را يك ماشه شراب دو آتشه ب       

احليل نهند چون از فرط امساك احتباس بول عارض شود قضيب را به آب برگ ترب بـشويند يـا آن آب در ظرفـي                         

فائـده عظـيم     گذارند براي باه و عظم ذكر و امساك           ها كه در احليل مي      پركرده قضيب درآن گذارند انتباه اين شياف      
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باشد نازك فراجان را نشايد كرد مگر با احتياط تمـام و احتيـاط آن                 بخشند اما چون اين عمل به غايت سخت مي          مي

است كه اندكي نهاده دوركنند و در اصالح مبالغه نمايند و اصالح وي آن است كه قبل از استعمال زيره قدري روغن                      

بعد از استعمال نيز ذكر را در روغن بدارند يا در جغرات كه اصالح زيـره                بادام يا روغن صرف در سوراخ ذكر اندازند و          

همين است ضماد كه مبهي و ممسك است پوست بيخ كنير سفيد پوست بيخ قنب پوست بيخ آك مـساوي گرفتـه                      

در رس درخت دهتوره كه از بيخ و برگ و بار گرفته باشند مقدار كناردشتي حبوب بسته نگاه دارند وقت حاجـت بـا                        

بول خود يا در شراب تند ساييده طالكنند و چون خشك شود بعد يك پاس به كار روند كه در جلدي و تندي نظير                        

ندارد ضماد كه در تقويت باه و امساك مجرب است پوست بيخ آك دو توله براده كچله يك توله پوسـت بـيخ كنيـر                         

ايند و مثل كنار جنگلـي گـولي بـسته وقـت            سفيد چار توله همه را كوفته در رس چوب كيوره و زهره گاو كهرل نم              

حاجت در آب كوكنار حل كرده سواي حشقه طال نمايند و چون خشك شود بعد يك پاس به كارروند كه در جلدي                      

و تندي نظير ندارد و بااليش برگ تنبول بندند بعد يك پاس دوركرده مشغول شوند و اگر امـساك بـسيار گـردد واز                        

يلي بمالند و يكبار وزن هرسه ادويه مساوي گرفته بـه دسـتور طيـار سـاخته شـد و           آب گرم شسته بااليش تبل چنب     

مفيد افتاد ايضا كه ممسك است كافور پوست بيخ كنير سفيد مين پهل قرنفل كوفته بيخته در عسل آميخته ضـماد                     

 افيـون نگرفتـه     سازند ايضا بيخ كنير سفيد در سايه خشك كرده باريك كوفته بيخته بدارند بعده كوكنـار كـه از آن                   

ها بسته وقت حاجت يك       باشند در آب تركرده خوب به دست ماليده اين آب در نخج سوده بياميزند و قدر كنار حب                 

حب به آب حل كرده حشفه گذاشته طال نمايند و بعد از خشك شدن قربت كنند امساك آرد و از جمله اسراراسـت                       

گن كافور هريك يك دام ساييده بـه قـدر يـك ماشـه حبـوب                ايضا گويند كه پوست بيخ كئايي سفيد دودام تخم اون         

سازند يكي از آن براي ليپ كافي است تا شير نخورند انزال نشود ايضا افيون و گوگل بهنيسيه باريك ساخته با شـير                       

درخت گولر آميخته برناف وحوالي آن طال نمايند امساك آرد ايضا مجرب است براده كچله پوست بيخ كنيـر سـفيد                     

هاردرم به آب برگ دهتوره ساييده مقدار نخود حبوب بندند و در سايه خشك كرده وقت حاجت به شـراب                    هريك چ 

كرده طال نمايند بعد خشك شدن به جماع مشغول شوند منقول از بياض استاد مغفـور ايـضا منـه بـيخ                        دو آتشه حل  
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 شود مجامعت نماينـد طـالي       لجالو كافور سيماب مساوي  همراه شير گاو حل كرده بركف پاليپ كنند چون خشك              

ممسك كه عجيب است مستي غوك كچله سمندر سوگهركف دريا دارفلفل بيخ كنيـر سـفيد كوفتـه بيختـه در آب                      

كوكنار آميخته طالكنند و يك بار تخم دهتوره عوض مستي غوك و دارفلفل داخل كرده مفيد يافته ايضا ممـسك و                     

پستان كوچك نزديك ابـر و بايـد كـه ضـفدع كـالن گرفتـه آن                 باشد مانند سر    مجرب بر پيشاني ضفدع دوفزوني مي     

موضع را افشرده مستي كه از او تراود اورا با چكيده مستي قبل آغشته طال كنند بعد خـشكي بـه مرغـوب نزديكـي                         

نمايد ايضا بگيرند غوك خشكي و آن را در سايه به ظرفي نگاه دارند تا آن كه خشك شود پس سـر و پـايش بريـده                           

ند و يك عدد جوز بوا و دو ماشه زعفران داخل كرده حب سازند وقت حاجت حشفه گذاشـته طالسـازند                     باريك بساي 

ايضا شير زقوم شير ماده گاو هردو برابر گرفته تمام روز در آفتاب دارند وقت شـب بركـف پـاي خـود بمالنـد چـون                           

 سـاييده برهـردو كـف پاليـپ         خشك شود بعد از دو گهري مجامعت كنند امساك آرد و گويند كه اگر بيخ حنظل را                

كنند و بر ناخن هاي دست و پا نيز تا خشك شود و مجامعت كنند همين اثر دارد و كذا آب برگ دهتـوره سـياه بـر                 

هردو شتالنگ طالكردن و بعد خشك شدن به كار خود مشغول گرديدن و كذالك كچله را به شراب دو آتشه ساييده             

ه خشك شود جماع نمودن ممسك است طال كه در بيـاض حكـيم ارشـد                ها ضماد غليظ كردن و هرگا       بر پشت ناخن  

مجرب نوشته سبزي اندرون كنول گهه چهارعدد خردل پانزده عدد اسپند يازده عدد تخـم دهتـوره ده دانـه پوسـت                   

بيخ حنظل يك سرخ مثل غبار ساييده به آب سرشته بركف دست و پا طال نمايند و بعـد يـك پهـر مـشغول شـوند                           

ه مجرب است تا ترشي نخورند انزال نشود افيون مـصري جـوز بـوا قرنفـل مـشك زعفـران فلفـل                       معجون ممسك ك  

زنجبيل قرقه جمله برابر عسل صاف همچند همه شربت از نيم درم تا يك درم هرشب كـه اراده جمـاع باشـد وقـت                         

عام كه از اين يـك پـاس   عصر اين را بخورند و بعد عشا مشغول كار شوند و در اين اثنا بايد كه طعام نخورند همان ط              

قبل خورده باشند كافي است و بعد از فراغ اگر وقت طعام خوردن باشد البته بايد خورد و اال قدري شير كفايت دارد                       

و صاحب قادري نوشته كه اين درويش بعضي اعزه را كه مبتال به سرعت انزال بودند قدر دو نخود از اين دوا هـر روز                         

 روز علت مذكور از ايشان زائل گشته مفرح منشط مقوي قلب و ممسك قوي تـاليف                 خوردن فرموده به مداومت چند    
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حكيم علويخان مرواريد ناسفته كهرباي شمعي ياقوت رماني ورق نقره هريك يك نيم مثقال لعل بدخشي ورق طـال                   

هريك چهاردانگ چرس واليتي خالص شش مثقال عنبر اشهب زعفران هريك دو دانگ نبـات سـفيد سـي و هفـت                       

مثقال شربت سيب شيرين شربت بهي هريك نوزده مثقال آب انار شيرين سي و هفت مثقال عـرق گـاو زبـان عـرق                        

بيدمشك و گالب هريك بيست مثقال به دستور مركب سازند اقوال مجربين ابن الياس گويد كه سبب سرعت انـزال                    

ودت و رطوبت باشد هرصـبح جـالب از         اگر ضعف قوت ماسكه باشد اطريفالت و جلنجبين و بزور حار بدهند و اگر بر              

بادرنجبويه و گاو زبان هرواحد سه درم و شكر سفيد ده درم بدهند غذا مزوره آب نخود و شيره تخم قـرطم و لحـوم                         

ماكيان و كنجشك و كبوتر صحرايي و استفراغ بدن و تنقيه رطوبت به حب ايارج و حب صبر يا به حب بنفشه يا بـه                         

انيسون و باديان جوشانيده باشند و حل طبيعت به معجون خيارشـنبر و قـي بـه طبـيخ                   مطبوخي كه اندرآن تربد و      

شبت و تخم ترب و تخم شلجم و نننمك و عسل كنند و برعانه و عجـان و خـصيه روغـن زنبـق و زعفـران و آس و                              

ده ده   باشد هر صـباح سـكنجبين سـا         الحديد نفع بين كند و اگر از حدت مني          نرگس و شبت بمالند و معجون خبث      

درم با شيره تخم خرفه بيست درم و يا شربت سيب پايه يا آلو هركدام كه باشد ده درم بياشامند و قرص طباشـير و                         

صندلين ايشان را نافع است  خجندي گويد كه اين علت گاهي مولودي باشد و آن را عالجي نيـست و اگـر عارضـي                         

و آن را ابـرده بالكـسر گوينـد اول منـضجات مثـل              باشد پس اگر سببش ضعف قوت ماسكه از برودت و رطوبت بـود              

مطبوخ بادرنجبويه و گاوزبان هريك دو درم با ده درم شكر بدهند بعده تنقيه به مطبوخات كه درآن تربد و غاريقون                     

باشد و بقي يا حقنه كنند و روغن قسط و غيره كه در آن مشك و فرفيون حل كرده باشند بمالند و حـب اآلس مـع                           

بلوط بريان يا مطبوخ به جالب آن را نافع است و جوارش فنجنوش و اطريفل بخورنـد و قـرص كوكـب                      پسته  و شاه     

نفع بليغ كند و اگر سببش حدت مني باشد شربت صندل بنوشند و در آب هاي قابض نشينند و نوشيدن رائب ترش              

رميه و سـماقيه بخورنـد و اگـر         مفيد بود و اغذيه بارده مثل قرعيه و خسيه و اسفاناخيه به اندكي از قابـضات و حـص                  

سببش امتالي بدن و كثرت مني و خون باشد هرصبح شربت انارترش يا شـربت غـوره يـا شـربت عنـاب بـه لعـاب                           

اسپغول يا سكنجبين بياشامند و غذا رمانيه و حصرميه يا عدسيه به سركه ترش كرده بخورند و ادويـه مبـرده مقلـل     
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 استعمال كنند و بوئيدن نيلوفر و كافور و بنفشه نـافع بـود بـر پـشت                  مني مثل تخم كاهو و گشنيز خشك در اغذيه        

مبردات ضماد نموده برآن خواب كنند انطاكي گويد كه سرعت انزال در اغلـب از بـرودت و رطوبـت بـود و گـاهي از                          

ور افراط حرارت بود پس تنقيه خلط غالب كنند بعد از آن مبرود معجون فالسفه و انوشـدارو و جـوارش فلفلـو محـر                       

اآلس و نعناع و معجون طين رومي و نجاح استعمال كند و اما فنجنـوش و تريـاق الـذهب در ايـن علـت                           شربت حب 

مطلقا از مجربات است و در تذكره گويد كه آن چه بر بطوءانزال اعانت كند اين اسـت كـه بـالدر را از عـسل او جـدا          

ه كنند و در هر اوقيه از آن پنج درم كنـدر و دو درم               كنند و پوست آن را به قدر دانه هاي كنجد به مقارض ريزه ريز             

الخضرا به آتش فتيلـه يـك هفتـه بپزنـد             جاوشير و يك درم سندروس و نيم درم سقمونيا اضافه كرده در روغن حبه             

بعده حب بسته قوت حاجت نيم درم ازآن فرو برند ديگر لقاح شونيز جوز بوا پوست خشخاش هرواحد يك جزو بـيخ                      

الطيب زعفران هرواحد ربع جزو به عسل سرشته قبـل از حاجـت بـه دو                  باسه هرواحد نيم جزو سنبل    سعد قرنفل بس  

  ساعت بخورند ديگر خولنجان جوز بوا گشنيز

خشك پوست خشخاش برگ جوزا اقاقيا عصاره افسنتين پوست بيرون پسته جاوشير هرواحد يك جزو قسط هنـدي                  

زو پسته برابـر همـه بـه عـسل سرشـته بـه حـسب حاجـت                  ميعه خشك سندروس صعتر تخم سداب هرواحد نيم ج        

استعمال نمايند و اين شراب فنجنوش سرعت انزال را منع كند خواه سببش سردي باشد يا گرمي به سبب اشـتمال                     

او بر قوابض كه از شان آن ها جمع عصب و ليف است خبث الحديد سي مثقال مازو اقمـاع ورد سـماق گلنـار كنـدر       

 ده مثقال شب و زعفران و مر هرواحد سه مثقال كوفته در پارچه بسته در آب طبيخ چهار                   سعد گشنيز صعتر هريك   

رطل عنب و دو رطل مازو انداخته بپزند تا ربع بماند و پارچه را بيفشارند و بردارند و آب را با شكر به قوام آرند و سه                       

نويسد كه سـرهندي       شرح اسباب مي   الحديد محشي   مثقال استعمال كنند و مثل اين است در اين باب معجون خبث           

نمايد قرنفل يك نـيم   كند و بسيارمبهي است و تقويت اعضا مي گفته كه اين دو استاد من ذكر كرده امساك قوي مي    

توله قاقله صغار جوزبوا بسباسه هريك دو توله عصاره باديان پنج توله زعفران نيم توله مغز بادام نيم رطـل رب بهـي                       

يك يك نيم رطل عسل سه ربع رطل شكر طبرزد ادويه را ساييده و ربوب و عسل و شـكر را                     رب انار شربت سيب هر    
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در يك رطل گالب به قوام آورده بسرشند و به يك دو حبه مشك و عنبر خوشبو ساخته روغن قنـب بـراي معتـدل                         

عتاد به شـرب  ضعيف سي و شش درم و براي متوسط دو چند اين و براي قوي سه چند آن آميزند براي ارباب دول م            

قنبيات نيكواست و سيد گفته كه گاهي سبب باعث اين مرض مادي بود پس مثل نقوع مشمش و شربت ورد مكـرر                      

در حار بنوشند و مثل حب قوقايا و حب اصطمخيقون و امثال آن و طال بـه روغـن نـرگس محلـول در آن مـشك و                            

د بلوط گلنار گـشنيز خـشك كنـدر هريـك ده درم             روغن قسط در بارد به كار برند و اين معجون سرعت انزال را ببر             

شونيز هفت درم نانخواه كرديا زيره هريك پنج درم هليله سياه بليله آمله هريك سه درم كوفته بيخته به سـه چنـد                       

آن عسل بسرشند و دو مثقال بخورند و قليه مطنجنه و حلوهاي عسليه بخورند و گفته كه قلت صحت از ايـن علـت                        

  .طي اطبا يا سوءتدبيري اعال باشديا به سبب كثرت غل

  سيالن مني وندي و ودي  

آيد و سـبب تولـد اوالد         شود و آن رطوبتي است كه وقت جماع بيرون مي           بدان كه مني از فضله هضم چهارم پيدا مي        

شود تا به سبب تليين مجراي مني به سهولت خارج گـردد              است وندي رطوبتي است كه در ابتداي شهوت جاري مي         

ه وقت بازي كردن و سخن گفتن و نگاه كردن با كسي كه بدان آرزوي جماع بود برآيد و تولد او در غده بود كه                         و يا ب  

پركردن مثانه موضوع است و مجراي آن باالي مجراي مني است و ودي رطوبتي است لزج كه پيش از بول از مجراي    

 كثرت پذيرد بعد بول نيـز برآيـد و تولـد او در              شود تا به سبب لعابيت خود حدت بول را بشكند و چون              مي  آن خارج 

غده بود كه قريب گردن مثانه موضوع است و مجراي او باالي مجراي ندي است صاحب ترويج گويد كه مجراي بـول                     

و ودي واحد است و مجراي مني و ندي يكي است از اين معلوم شد كه در قـضيب دو مجـرا اسـت و از آن رطوبـات                             

شود و مجراي بول خارج مجراي مني است بالجمله اسباب ايـن شـش                وندي و ودي خارج مي    اربعه يعني مني و بول      

گونه است يكي كثرت مني به سبب كثرت تاول مولدات مني يا ترك جماع دوم حدت و حرافت مني كـه بـه سـبب                        

او ضـعيف   لذع او طبيعت بر دفع او كوشد شوم استرخاي اوعيه مني به سبب برودت و رطوبت كه بدان سبب ماسكه                     

گردد و حفظ مني نتواندكرد چهارم تشنج عضله اوعيه مني و به سبب عفر و افشردگي سائل شدن مني پنجم ضعف                     
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گرده و گداختن پيه آن از شدت حرارت شهوت و يا از كثرت جماع ششم تصور جماع يا استماع سخن جمـاع و بـه                         

 مني يا ضعف ماسكه اوعيـه يـا حـدت منـي             باعث آن عروض سيالن ندي و مني اما در اين سبب ششم بودن كثرت             

شرط است و گاهي زنان را سيالن مني به همين اسباب عارض شود و استرخاي فم رحم نيز باعث اين علت گـردد و                       

نويسند كه سبب اين مرض يا در مني و يا در اوعيه و يا در گرده و يا در عـضله حافظـه او و يـا در                              شيخ و ايالقي مي   

 در مني باشد يا كثرت او بود به سبب قلت جماع و كثرت تناول مؤلـدات منـي و يـا رقـت                        مبادي بود پس سبب كه    

مني بود كه به طريق ترشح هرشي رقيق مترشح گردد و يا حدت و حرافت او كه به سبب لذع طبيعـت محتـاج بـه                          

 قوت دافعـه يـا      دفع گردد و اما سبب كه در اوعيه مني باشد يا ضعف ماسكه بود به سبب سوءمزاج يا به سبب شدت                    

به سبب مرض آلي از تشنج يا تمدد كه مضطر به حركات منكره گردد و بدان سبب دافعه حركت كند و مني را دفع                        

كند چنان چه قي طعـام هنگـام ايـذاي معـده از مـوذي غيرطعـام عـارض                     نمايد گويا كه آن موذي ديگر را دفع مي        

 و بدان كه تشنج اوعيه مني مسيل است و تشنج عـضل             شود و بالجمله نفس تشنج عاجز است و عصر زراق است            مي

مقعد حابس بهر آن كه عضله مقعد براي حبس ثفل آفريده شده و اين بهر عصر و دفع مني و عـصر موجـب انفتـاح                          

مجرا است و يا به سبب استرخاي اوعيه بود پس مسك نكند و يا به سبب اتساع مجاري بود و اما سبب كه در عضله                         

 تشنج بود يا استرخا و اما سبب كه در گرده باشد به سبب عروض ذوبان شـحم آن ازشـدت شـهوت                       حافظه بود ايضا  

ياكثرت جماع بود پس از جماع كننده بعد بول چيزي بسيار لزج از آن خارج شود كه به پارچه متعلـق شـود و بعـد                          

ثرت فكر در جماع و استماع      شستن اثر او باقي ماند و اين روي متهك بدن و قوت است و اما سبب در مبادي مثل ك                   

سخن او است پس اعضاي مني به فعل خود اگر به حركت ضعيف حركت كنند ندي برآيـد و اگـر بـه حركـت قـوي                           

حركت نمايند انزال شود و گاهي زنان را تري بسيار به سبب استرخاي فم رحم و ايضا به سـبب ضـعف اوعيـه منـي                          

اين اسباب بايد كه احوال قوام و رنگ مني از مريض بپرسـند             ايشان و از اسباب مذكوره عارض شود طريق تشخيص          

اگر قوام او مستوي و رنگ او معتدل گويد و هنگام جماع مني بسيار خارج شود و تابع او ضـعف و نقـصان بـا وجـود                            

كثرت جماع نباشد مگر آن كه بدن در اصل خلقت ضعيف و اوعيه مني قوي باشد كـه بـرآن كثـرت خـروج منـي و                           
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م او مع ضعف بدن داللت كند سبشش كثرت مني باشد و اگر قوام و رقيق باين كند پس بپرسند اگر بـه                       استواي قوا 

غير نعوظ شديد و بالوفق به مجرد دخول برآيد و ساير عالمات سردي مزاج پيدا بود سببش استرخاي اوعيه منـي و                      

ش تشنج عضله اوعيه منـي يـا شـدت    ضعف ماسكه باشد و اگر با نعوظ خارج شود و در صرع و توتر قضيب افتد سبب   

ها نيز موجود باشد و اگـر خـروج چيـزي غلـيظ سـفيد بعـد از        قوت دافعه باشد وايضا در استرخا و تشنج عالمات آن   

جماع در بول گويد و هنگام انزال نيز مني بيشتر برآيد و بدن ضعيف و الغرگردد و عالمات ضعف گـرده و سـوءمزاج                        

گرده باشد و اگر رنگ مني زرد بگويد و هنگام خروج آن سوزش محـسوس شـود و                  گرم آن پيدا بود و سببش ضعف        

گاهي با حرقت بول بود و اسباب سابقه از اغذيه حركات برآن داللت كند سببش حدت مني باشد عالج اگر از كثرت                      

 حـسب حـرارت و   مني باشد جماع زياده كنند و تقليل غذا نمايند اگر بدن قوي بود و دوا مقلل مني حار يا بـارد بـه     

نمايند و اگر از حدت مني بـود اشـياي بـارد              برودت مزاج استعمال كنند و ادويه كه مقلل شيراند تقليل مني هم مي            

ها بنوشند و دواي بارد كه مقلل مني باشد مانند گلنار و تخـم                رطب مانند نيلوفر و بنفشه و عناب بخورند و اشربه آن          

تخم كاسني و خيار و گشنيز خشك و نيلـوفر تنـاول كننـد و اگـر از اسـترخاي              كاهو و خرفه و اسپغول و بزرالبنج و         

اوعيه مني و سردي مزاج آن و ضعف قوت ماسكه باشد دواي حار مقلل مني كه از مثل پودينه و سعد و گلنار و تخم                         

ناول نمايند  سداب و شهدانج و زيره و شونير و تخم پنجنكشت ساخته باشند و معجون كموني بخورند و اغذيه گرم ت                   

و اگر از تشنج عضله اوعيه مني باشد هرچه در تشنج مطلق گفته شد استعمال نمايند و روغن ها بـر خـصيه و عانـه                          

 برآيـد و     الحقيقت مني نباشد بلكه پيه گرده گداخته بود كه به صورت مني             بمالند واگر از ضعف گرده باشد و اين في        

رده هرچه در بحث ضعف گرده و سوءمزاج حار آن گفته شد استعمال             برسبيل مجاز سيالن مني گويند بهر تقويت گ       

كنند و معجون ملبوب با شربت هليون بخورند و اگر از تصور جماع يا از شنيدن حكايـات آن باشـد تـرك آن سـبب                          

 كنند و اگر مجرد باشد متاهل گردانند پس اگر مني بسيار بود كثرت جماع و استعمال مقلالت مني مفيد بود و اگـر                      

ماسكه ضعيف بود از معاجين و اطليه چون روغن فرفيون و مانند آن تقويت آن نمايند و اگر در مني حـدت بـود در                         

چه سابق مسطور شد ذكر ادويه مفرده و مركبه كه در اين مرض نافع تخـم تمرهنـدي ماننـد                      تبريد او كوشند چنان   
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 آميخته يك كـف دسـت بـا شـير بخورنـد و از               نخود بريان كرده پوست آن دورنموده ساييده هم وزن آن شكرسفيد          

ترشي و بادي پرهيز نمايند كه در نيباب مجرب است و اگر دال ماش مقشر بريان برابر تخم مذكور آميزند بندكـشاد                      

را هم نافع بود و كذا گل مولسري شكر برابر يك كف دست با شيرگاو پاوسير خوردن مفيـد و اگـر در مـزاج مـريض                           

وس اسپغول اضافه كنند و اگر پهلي ببول نهايت خرد كه درآن تخـم نيفتـاده باشـد خـشك              حرارت و يبس باشد سب    

كرده برابر آن نبات گرفته سفوف نموده هر روز يك توله با شيرگاو بخورند مفيد بود و اگر پوست بيخ و صمغ و گـل                         

م با شيرماده گـاو دو هفتـه        آن و يا به جاي گل كونپل آن اضافه كرده هرچهار مساوي با همچند شكر آميخته نيم دا                 

بخورند نيز براي تغليظ مني مجرب است و اگر ثمر خام درخت بر خشك كرده با شيرگاو بخورند مني رقيـق غلـيظ                       

شود و اگر دو وهي خرد در سايه خشك كرده ساييده مقدار كناردشتي حب سـازند و صـبح يـك عـدد بـا شـيرگاو                           

 بر چند قطره در يك بتاسه انداخته خورده باشند مغلـظ منـي و               بخورند مغلظ مني مقوي باه است و اگر شيردرخت        

مفيد بندكشاد است و تخم بالنگو نه ماشه با شيرگاو تازه شيرين كرده يك دو هفته خوردن نيز تغليظ مني كند نافع 

غـذا  بود و اگر مايين گجراتي نه توله كوفته بيخته هفت حصه كنند و يك حصه نهار با دوغ گـاو شـيرين بخورنـد و                          

نمك تناول نمايند جريان مني را نافع بود و يا تخم سروالي سه ماشه به آب تـازه يـا شيرشـيرين                        گندم مرغن بي    نان

كرده چند روز بخورند و مسكه ميش در ظرف جست از گولي اسرب سوده بر گـرده طـال كـردن و كـذا پتـرا سـرب                            

ايه خشك كرده باريك سـاييده سـه درم بـا پـافر     برگرده بستن جريان مني را مفيد است و اگر تخم كوپخ خام در س          

سير شيرگاو جوش داده خورند نافع رقت مني و سرعت انزال است و گويند كه خوردن شاونج و تخـم نيلـوفر و بـيخ                         

آن و تخم كاهو و كذا ايرسا دو درم با ده درم گلقند و خواب بر فرش پنجنكشت هرواحد سيالن ندي را نافع است و                         

 حلو دو مثقال سه روز و كذا مفرح ياقوتي معتدل خروج ندي بالجماع را مجـرب سـويدي اسـت                خوردن دواءالمسك 

حب تاتوره كه براي دردرمفيد است تخم تاتوره فلفل سياه برابر ساييده به آب نقوع صمغ حب به قـدر فلفـل بـسته                        

بـود تـا بيـست و يـك روز     يك از آن هرصبح با يك توله شيره باديان تا يك هفته خورده باشند و اگر مـرض مـزمن      

خورند و از ترشي و بادي پرهيز نمايند ديگر دال نخود نيم پاو در شير درخت بر تركـرده در سـايه خـشك سـازند و                           
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برابر آن پوست و صمغ و پهلي خام ببول خشك كرده گرفته با قند سياه حب بندند و يك حب با شير نهـار بخورنـد                          

اش هندي كه براي تغليظ مني وانجماد آن نافع است دال ماش مقـشر              كه دافع جريان مني و ممسك است حلواي م        

در شير تازه گاو تر سازند چون شير جذب شود در سايه خشك نمايند پس موصلي سـفيد و تخـم تمرهنـدي مثـل                         

نخود بريان كرده مقشر نموده آرد سنگهاره هرواحد برابر آن گرفته سفوف كرده بدارند و هرصبح به قدر دودام گرفته                    

به دو دام روغن زرد و دودام شكر سفيد به دستور حلوا ساخته هـر روز تـازه خورنـد تـا چنـد روز و حلـواي خـسته                              

كـه بـراي      تمرهندي كه مفيد رقت مني است در بحث درد پشت خواهد آمد و حلواي موچرس نيز نافع است دوايـي                   

شه همـراه شـيره خيـارين شـيره گـشنيز         جريان مني به افراط و سوزش بول و بثور دهن نافع سفوف بيجبند پنج ما              

خشك شيره خرفه سياه عرق مكوه عرق شاهتره شربت بزوري دهند و به لعاب به دانه و اسپغول مضمـضه نماينـد و                       

اگر قبض باشد اسپغول مسلم پاشيده بدهند ايضا براي جريان اطريفل گشنيزي يك توله خورده شـيره تـال مكهانـه                     

ز تخم كدو شيره تغز تخم هندوانه هريـك شـش ماشـه شـربت بنفـشه دوتولـه                   شيره تخم كاهو هريك چارماشه مغ     

بنوشند ايضا اول خميره صندل يا اطريفل صغير يك توله خورده شيره كاكنج شيره ستاور هر يـك چارماشـه شـيره                      

خارخسك شش ماشه نبات يك نيم توله بنوشند ايضا شيره خارخسك شش ماشه شيره مغز پنبه دانـه شـيره تخـم                      

 هريك چهارماشه شيره تخم كاسني شش ماشه در گالب چار توله عرق گاوزبان ده توله برآورده شربت صندل                   خربزه

يا خميره صندل دوتوله داخل كرده بنوشند غذا شله و بر غايت جگر اطريفل گشنيزي يك توله خـورده شـيره تخـم        

الثعلـب ده تولـه بـرآورده         يـا عنـب   الثعلب هريك شش ماشه در عرق باديان          كاسني يا شيره خارخسك و شيره عنب      

كرده دهند ايضا براي جريان مني يا خفقان خميره صندل يك توله به خميـره خـشخاش                   شربت دينار دو توله داخل    

دانه سه ماشه عرق بادرنجبويه سه توله عرق گاوزبان چارتوله عرق بيـد               شش ماشه سرشته بخورند بعد از آن لعاب به        

شربت انارشيرين دوتوله بنوشند ايضا بهر رقت مني و سـوزش بـول و تقويـت دمـاغ و                   ساده سه توله گالب چارماشه      

دفع رطوبت نزلي گشنيز خشك اسطوخودوس گل بنفشه گل سرخ هريك چهارماشه جوشانيده نبـات داخـل كـرده                   

بدهند ايضا براي سيالن مني و ضعف گرده در سن كهول مرطوب مـزاج قلعـي كـشته دو سـرخ سـوده بـه جـوارش         
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 شش ماشه سرشته بخورند بااليش عرق گاوزبان پنج توله بنوشند و بدانند كه گـاهي سـفوف قلعـي كـشته                      مصطكي

شـود و     كند بلكه در مرض مستحكم مفيد مـي         دست گلو و طباشير و غيره در ابتداي جريان مدرم جوان را سود نمي             

ه شيره تخم خربزه شـيره تـال        در ابتداي مرض و حرارت عارضه موجب جريان مثل اطريفل گشنيزي يك توله همرا             

شود بالجملـه در جريـان تقويـت اعـضا از             مكهانه هريك چهارماشه خميره صندل يك توله حل كرده دادن مفيد مي           

گرده و جگر و قلب و معده و دماغ و قضيب و انثيين بر طبيب ماهر واجب است و در رقـت منـي كـه از گرمـي بـود            

گردد و اگر از برودت باشد و رطوبت فـضلي غريبـه موجـب                نديه نافع مي  شيرجات بارده مناسبه و سفوفات معموله ه      

گردد و چنان چه معجون ماسـك         آن شود يا ضعف آالت مني ادهان و معاجين مقويه مسخنه گرده و پشت مفيد مي               

جريان تر بود و گاهي       دهند غذا پالو و كباب و در وقت مني گاهي مدرات نافع             الني پنج ماشه همراه عرق گاوزبان مي      

كـه نـافع در ورمنـي اسـت مـازو شـش ماشـه                 شـود دوايـي       كه به سبب قبض طبيعت باشد بعد تليين طبع رفع مي          

االخوين يك نيم ماشه تخم تاتوره چهار سرخ باريك ساييده نگه دارند و يك دو سرخ به عسل خورند و از ترشي و           دم

است سر يالي يعني تخم چواليي دو دام رال دو دام           بادي پرهيزند ايضا كه در منع سيالن مني مردان و زنان مجرب             

خورده باشند سفوف  ساييده شكر سفيد چاردام آميخته هفت حصه نمايند و هرصباح يك حصه با شيربز يا گاو نر مي        

بيجبندكه جهت جريان مني معمول است بيجبند سياه تخم هلهل هريك سه درم گـوكهر و تـال مكهانـه انـدر جـو                        

 سپستان بيست و چهاردرم كوفته بيخته با همچند شكر تري آميخته هر روز يـك تولـه بـه                 شيرين هريك شش درم   

آب سرد بدهند سفوف  معمول در جريان مني و رقت آن كه به سبب حدت مني باشد طباشير صندل سـفيد كهربـا       

 سـنگهاره  ارمني خصيه الثعلب موچرس دانه هيل تخم خرفه بريان گشنيز مقشر هرواحد يك توله            تخم خشخاش گل  

خشك سه توله نبات مساوي شربتي هفت ماشه با شير بز ايضا كه سوزاك نـو و كهنـه را هـم مفيـد اسـت گلوسـت            

سالجيت دانه هيل پكهان بيدتال مكهانه پيجبند سمندر سوكهه تج گوكهر و گوند ببول هرواحد يك تولـه نبـات دو                     

درآب تركرده مقشر نمـوده يـك تولـه مغـز تخـم             برابر خوراك نه ماشه ايضا كه جريان مجرب است تخم تمرهندي            

بكاين صندل سفيد هريك هفت ماشه خوراك دو مثقال با شيره بزور بارد مانند خرفه و خيارين و خشخاش هر يـك          



1303 

 

كند تخم كوپخ تخم انئـنگن        هفت ماشه شربت نيلوفر يا خشخاش دو توله ايضا كه با وجود تغليظ توليد مني نيز مي                

رين بهمن سفيد طباشير موصلي سفيد و سينبهل نودري گلگون گل سينبهل است سالجيت صمغ عربي اندر جو شي   

هريك هفت ماشه و تودري سه و نيم ماشه نبات برابر شربتي وقت خواب نه ماشه با شيرگاو پاو آثار سفوف ديگـر از                        

ماشـه سـنگهاره    مجربات است تال مكهانه تج ستاور بيجبند گوكهر و موپرس تخم اوتنگن صـمغ عربـي هريـك نـه                     

خشك اسگند تاگوري چنيه گوند شقاقل هريك شش ماشه موصلي سفيد موصـلي سـياه هريـك يـك تولـه كوفتـه                       

ايضا كه مغلظ مني رقيق است      . بيخته شكر سفيد برابر همه آميخته همراه شيربز بخورند و از بادي و ترشي پرهيزند              

ن در زمين باشند خشك كرده گـوكهر و تـال مكهانـه             آمده پوست شاخ بيخ گولر كه شاخ هاي بيخ آ           و مكرر به عمل   

مغز كنول گئه هريك پنج توله بهپهلي مكهانه بيجبند تخم سروالي چني گوند هريك سه توله كوفته بيخته سـفوف                    

سازند شربت يك توله به شير ماده گاو سفوف ماسك المني كه سـيالن قـوي را منـع كلـي نمايـد و آزمـوده اسـت                            

مندي سنگهاره خشك كمر كـس گونـد          تال مكهانه شقاقل ثعلب مصري ميچرس سروالي گل       بيجبند گجراتي ستاور    

دهاوه تج ميده لكري هريك شش ماشه خسته تمرهندي دال مـاش مقـشر هريـك     ببول گوند سينبهل گل ببول گل 

د شـام   چهاردام شكر سفيد برابر اجزا كوفته بيخته سفوف سازند و يك دام با شير گاو صبح و نـه ماشـه بـه آب سـر                         

مداومت كنند ايضا گويند كه اگر جريان مني ده ساله باشد دفع كند بيجبند موصلي سياه موصلي سفيد تال مكهانه                    

سمندر سوكهر سرياله چهال سينبهل چهال مولسري گوند سينبهل تخم اونكن لهسوره رم دندي بهپهلي تـج ميـده                   

ته بيخته هم چند شكر تري آميختـه هرصـبح يـك    چوب هريك يك دام پهلي به بول گوكهر و هرواحد پنج دام كوف            

كف دست با شير بخورند و از شيريني و ترشي پرهيز نمايند ايضا براي رقت مني بابت حكيم حميدالـدين خـان بـه                        

كرات آزموده شده ستاور موصلي سفيد سمندر سوكهربيجبند سروالي تخم تمرهندي مقشر موصلي سينبهل تج تال                

االيجي كالن سنگهاره خشك مساوي كوفته بيختـه شـكر سـفيد برابـر آميختـه همـراه          مكهانه خشخاش سفيد دانه     

شيرماده گاو هر روز يك كف دست بخورند ايضا جهت جريان مجرب ميده لكري گوند چينه هريك يـك تولـه مغـز                       

اسـت تـال    استه املي سه توله كوفته بيخته با شيرگاو پاوسير بنوشند ايضا كه به جريان مني و سرعت انزال مجـرب                     
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نكهانه موصلي سياه موصلي سفيد تخم كوپخ تخم اوئنگن موچرسـن بيجبنـد سـياه و سـرخ پوسـت بـيخ اونتكنـاره                   

تيجبل بهپهلي برنج سائهي كمركس تخم كاهو اندر جـو شـيرين سـمندر سـوكهر سـتاور هريـك شـش ماشـه آرد                         

اين به آب بالسي شيربز يا گاو به عمل         سنگهاره خشك نه ماشه سروالي يك توله قند سفيد برابر ادويه شش ماشه از               

آرند ايضا دافع سيالن مني از حكيم قطب الدين گوكهر و قرفه تال مكهانه گونـد نـاگوري هريـك يـك دام سـروالي                         

هشت دام مصري سي و دو دام كوفته بيخته نهار يك توله السي شيرگاو كه شيرپاو آثار و آب نيم پاو باشد بنوشند و                        

يز كنند ايضا براي تغليظ مني از حكيم اجمل خـان بيجبنـد تخـم كـونچ گلنـار تخـم اوئـنگن                     از جماع و ترشي پره    

موچرسن بهپهلي تج اندر جو شيرين تال مكهانه سمندر سوكهر موصـلي سـياه موصـلي سـفيد اسـت گلوسـنگهاره                      

ته الثعلب كبابه چيني النه االيجي كالن طباشير خارخسك هر يك شـش ماشـه نـشاس                 خشك مصطكي رومي خصيه   

گوند ناگوري لهسوره تخم خشخاش هريك چهار ماشه كوفته بيخته برابر آن شكر سفيد داخل كرده يك توله از اين                    

سفوف به آب سرد بخورند سفوف قلعي معمـول و مجـرب جريـان منـي و سـوزاك قـديم و جديـد را فائـده بـسيار                             

ه طباشير قلعي كشته هريك يك دام       السوس تال مكهان    بخشد ست گلوست سالجيت االيجي خرد پكهان بيد اصل          مي

مصري برابر همه كوفته بيخته هر روز نه ماشه تا يك توله بدهند ايضا مغلظ مني از ميركوچك علـي بـيخ سـينبهل                        

چهاردام تج ميده چوب موصلي سياه موصلي سفيد هريك دو دام گوند ببول گوند چنيه موچرس انـدر جـو شـيرين                      

الي ثعلب مصري سپستان هريك يك دام طباشـير كتيـرا هريـك نـيم دام نبـات                  مغز پنبه دانه تال مكهانه تخم سرو      

سفيد مساوي ادويه خوراك يك دام مع قلعي كشته يك رتي همراه شيرماده گاو مجرب است ايضا قلعي كـشته آرد                     

سنگهاره خشت كهنه پهلي به بول پوست انبه پوست كچنال پوست مولسري هريك توله مازو مائين گلنـار گيـروتج                    

هريك شش ماشه طباشير سه ماشه كوفته بيخته به شير انجير و شكر سفيد برابر آميخته يك كف دست همراه دوغ                     

بخورند ايضا در انجماد مني و تصفيه نطفه از اخالط فاسده و توالد و تناسـل نـسخه منتخـب و مجـرب اسـت دانـه                           

خت سينبهل كبابه چينـي گـل مغـروه         االيچي كالن تخم ريحان كمركس گوند ناگوري صمغ عربي كتيرا پوست در           

طباشير هريك شش ماشه تخم خبازي تال مكهانا بيجبند گوكهر و سپستان مغز كنول گئـه تخـم سـروالي سـمندر                      
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سوكهه االيجي سفيد مغز بيل موچرس مصطكي موصلي سينبهل الكهر كنار صحرايي چتاور پوسـت درخـت فـراش                   

رم وندي بهپهلي دودهي خرد سنگها هولي گري انبه ثعلب          است سالجيت ست گلو نشاسته مندي سنگهاره خشك ب        

مصري كشته قلعي اندهامولي فريدبويي هليله سياه هليله زرد آمله بارد درخت بـر خـشك كـرده هـر يـك دو تولـه                         

مصري برابر ادويه ساييده سفوف سازند از چهار ماشه تا نه ماشه با شيرگاو از نبات شيرين كرده بخورند تا پنجاه روز                      

واتر و از ترشي و بادي پرهيز كنند مولد مني و ممسك نيز هـست ايـضا كـه دافـع جريـان منـي وعجيـب اسـت                             مت

خارخسك پنجدرم سنگهاره خشك برنج سائهي مغز كنول گئه هريك سه درم تال مكهانه دو درم موچرس سـمندر                   

ايـضا بـراي اصـالح منـي و     موكهه سرياني بيجبند هريك يك درم شكر به وزن ادويه سفوف سازند خوراك يك توله   

ميـده چـوب تـال        عقر مجرب بعضي اطبا شقاقل مصري ثعلب مصري مصطكي رومي دارچيني صورتي طباشـير تـج               

مكهانه گوكهر و سنگهاره خشك سپستان هر يك يك دام مصري سه دام همه را كوفته بيخته چهـارده پـري بـسته                       

ع پرهيز نمايند ايضا مغلظ مني تال مكهانه تخم تمرهنـدي           هرروز يك با شير تازه ماده گاو بخورند و از ترشي و جما            

وزن آميخته سفوف سازند و به قدر شش ماشـه            مقشر سفوف كرده سه بار در شير برتر وخشك كرده نبات سفيد هم            

همراه شير گاو بخورند ايضا كوكهر وكالن موچرس تال مكهاته لك مغسول گوند دهاك اندرجو بيجبند سروالي مغـز                   

وزن آميخته همراه شيرگاو نيم پاو هر روز يك توله بخورنـد ايـضا كونپـل درخـت                    مساوي شكر سفيد هم   تخم كوپخ   

برگه پوست بيخ كهرني مغز تخم كونچ سپستان موچرس پهلي ببول خام برابر ساييده سفوف سازند خوراك تـا يـك                     

 ببول هريك يك دام نبات هـشت        توله به شير ماده گاو ايضا گوكهر و تخم سروالي سنگهاره خشك تال مكهانه گوند              

دام يك كف دست با شيرماده گاو بخورند ايضا تال مكهانه بيجبند تخم اوئـنگن سـروالي گـوكهر و سـمندر سـوكهه                  

موصلي سفيد گوند بيرگوند سينبهل ست گلو موچرس گوند درخت بر مـساوي كوفتـه بيختـه شـكر برابـر آميختـه                       

 جريان مني و مغلظ و ممـسك تـال مكهانـه بيجبنـد شـقاقل موچرسـن                  چهارماشه با شيرتازه گاو بخورند ايضا دافع      

بهپهلي هر يك يك توله خارخسك ثعلب مصري مغز تخم خيار هريك دو توله موصلي سينبهل تخـم كـوپخ صـمغ                      

عربي صمغ سينبهل مائين خرد و بزرگ هريك نه ماشه كوفته بيخته با دوازده توله شير به قدر نه ماشه بخورند ايضا                    
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الثعلب ست گلو صمغ پالس االيجي سفيد هريك يك توله مصري نصف وزن ادويه                ر اين باب طباشير خصيه    مجرب د 

سفوف كرده صبح وشام نه نه ماشه با شيرگاو بخورند نهايت تا بيست و يك روز ايـضا دافـع سـيالن منـي و مولـد و                            

 چهار در سـايه خـشك كـرده تـال           مصلح آن پهلي ببول نهايت خردبار لهسوره نهايت خرد دودهي خرد كونپل برهر            

مكهانه قرفه موصلي سياه و سفيد گوكهر و بيجبند ثعلب مصري پوست بيخ ادني كناره سرونجان همه مساوي شـكر                    

برابر شربت كف دست ايضا منجمد مني رقيق برگ نورسته بر پوست بيخ گولر مساوي شكرسفيد برابر هردو آميخته                   

ت كهرني سليخه ميده چوب مساوي شكر برابر همه خوراك يـك تولـه بـه                يك توله به شير خورند ايضا پوست درخ       

شير ماده گاو ايضا نافع سيالن مني و مغلظ آن چني گوند بهپهلي مساوي ساييده به قدر يك توله هر روز بـا قـدري                     

نهـار  شير تا چهل روز بخورند ايضا سمندر سوكهر تال مكهانه تخم ريحان هرواحد پنج دام سفوف سـاخته نـيم دام                      

خورند و از ترشي و بادي پرهيزند ايضا مغلظ مني نافع سيالن دافع ندي سنگهاره خشك چني گوند سمندر سوكهه                    

هرواحد دو جزو بيجبند موچرس تال مكهانه خارخسك تخم كوپخ تخم گشنيز ميده چوب هرواحد يـك جـزو تخـم      

 دو دهي خرد مع بيخ و برگ در سايه خـشك            كاهو نيم جزو شكر برابر خوراك يك توله ايضا پهلي ببول خام سه دام             

كرده ساييده برابر قند آميخته سفوف سازند ايضا نافع رقت مني و مقوي باه پوست و صمغ دهـاك پوسـت و صـمغ                        

درخت گولر موسله و صمغ درخت سينبهل پوست مولسري نخود بريان تج صمغ مغيالن مـساوي شـربت چهـاردرم                    

ه موصلي سياه مغز تخم خيارين براده صندل سفيد گوند ببول موصلي سفيد             ايضا براي جريان مني مندي گوند چني      

تال مكهانه بيجبند بهپهلي لعاب اسپغول خشك كرده هرواحد پنج ماشه سفوف سازند و شـكر تـري مـساوي همـه                      

آميخته همراه شير بخورند ايضا سفوف مغلظ مني و مقوي باه از مجربات حكيم نوازش علي پوسـت بـيخ دهـاك دو                       

ار پوست گولر يك آثار هردو را در پنج آثار آب جوش دهند هرگاه آب نيم آثار باقي ماند صاف كرده بـرنج سـائهي                         آث

پاو آثار در آن بپزند و بر پارچه گسترده خشك نمايند بعده ثعلب مصري طباشير ست سالجيت عاقرقرحا دارچينـي                    

 ساييده شكر سفيد نيم آثار بياميزند و يـك كـف            تال مكهانه موصلي سياه موصلي سفيد تخم اوئنگن هريك دو توله          

دست هرماه شيرماده گاو تا چهل روز بخورند پرهيز از ترشي و بادي ايضا از ممدوح اليه مولد منـي نيـز هـست دال                         
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ماش مقشر در شير گاو تركرده خشك نمايند بعداز آن در آب كوكنار يك بار تركرده خشك كنند پس كسيرو خـام                      

صري مغز پنبه دانه پكهان بيد مساوي كوفته بيخته سفوف سازند خوراك يك توله به شير مـاده                  مقشر كرده ثعلب م   

گاو سفوف برنج جهت رقت مني در بايض استاد مرحوم مرقوم است چهال گولر چهال گوندي چهـال دهـاك چهـال                      

 ريزه كـرده در     ببول چهال سينبهل چهال لهسوره چهال بيري چهال جهربيري چهال مولسري هر يك يك دام ريزه               

ديگ انداخته آب يك آثار داخل كرده جوش دهند تا قدري آب باقي ماند صاف نموده در آن برنج سائهي يـك آثـار                        

انداخته جوش دهند تا آب جذب شود پس برنج در سايه خشك نموده نيم آثـار از آن بريـان نماينـد و هـردو را آرد                           

 شير ماده گاو بخورند ايضا براي غلـظ منـي ثعلـب مـصري شـش                 كرده نيم آثار شكر تري آميخته يك دام هر روز با          

ماشه نشاسته نه ماشه جوز بوا بسباسه االيچي كالن از هريك دو ماشه بزرالبنج قرنفل هريك يك نيم ماشه موچرس                    

چهارماشه نبات برابر ادويه كوفته بيخته سفوف سازند و هفت ماشه بخورند سفوف دفع سيالن مني و سرعت انزال و                    

جماد مني به حد كمال نمايد و مجرب نوشته ثعلب مصري موصلي سياه و سفيد ميـده الكـري پوسـت بـيخ اونـت                         ان

مناره زرد گل هريك دو توله كوفته بيخته در پاتيله قلعي دارد به نيم سير شيرگاو شب تركرده صبح سوا شير ديگـر                       

دري بريـان شـود بعـده مـصطكي يـك تولـه             درآن انداخته آن قدر بجوشانند كه كهويه بسيار سخت گردد و بلكه قـ             

هـا    ساييده بياميزند بعده چند ركابي گلي آب نارسيده صاف كرده از روغن زرد چرب نموده قدري كهويه برآن ركابي                  

پهن كرده در سايه نگاه دارند كه خشك شود بعده جدا كرده از دست ماليده برابر آن شكر سـفيد آميختـه بدارنـد و                         

او بخورند مني بسيار غليظ گردد و امساك آرد و خروج مني بلندت تمام شود ايضا سـفوف كـه                    نهار نه ماشه با شيرگ    

اآلس گـشنيز     الدم و مني الدم و استحاضه آزموده است بسدكهربا طباشير حب            براي سيالن مني و سرعت انزال و بول       

تولـه سـفوف كـرده    خشك بزرالبنج صمغ عربي كتيرا هريك سه ماشه خشخاش سفيد پنج ماشه نبات مـصري سـه    

هرروز هفت ماشه با عرق كاهو يا شير بخورند و از ترشي پرهيزكننـد ايـضا كـه بـدرور منـي ونـدي مجـرب نوشـته                            

السوسدو درم تخم كاهو سه درم گلنار چهار درم گل سرخ تخم سداب تخم فنجنكشت هريـك پـنج درم و نـيم                     اصل

الثعلـب    كه به سبب استرخاي اوعيـه منـي بـود خـصيه           كوفته بيخته سه درم خورده باشند معجون نافع سيالن مني           
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بهمن سفيد دارچيني دانه هيل تخم ابخره موصلي سياه و سـفيد صـمغ عربـي تـودريين پوسـت بـيخ اونـت كنـاره                          

مصطكي هرواحد يك توله سليخه يك نيم توله مشك جند هريك سه ماشه به قوام قند سفيد بياميزند خـوراك نـه                      

 كه مقوي باه است معجون ريگ ماهي كه مغلظ و مولد مني است تـال مكهانـه بيجبنـد                    خان  ماشه با ماءاللحم علوي   

گل گاوزبان تخم تاج خروس ريگ ماهي ثعلب مصري هريك دو توله خارخسك صمغ عربي مكهانه هريك سه تولـه                    

م دور  تخم ابخره يك توله طباشير يك نيم توله آمله مربي بيست عدد شب در آب تركرده صبح به گالب شسته تخـ                     

كرده در گالب وعرق كيوره و بيدمشك بپزند تا مهرا شود و پارچه بيز نموده در قند سفيد سه اوقيه و بيدمشك قوام                       

نموده بياميزند شربتي دو مثقال وقت شب با شيرماده گاو معجون كه براي تغليظ مني مجرب اسـت گونـد نـشاسته                      

 هيل هريك چهارماشه مغز بادام مقشر دوتوله مغز نارجيل          ثعلب مصري هريك نيم توله كتيرا طباشير دارچيني دانه        

البطم سه ماشه مغز چلغوزه يك توله مصطكي دو ماشـه نبـات سـه وزن ادويـه و اگـر خواهنـد از                          يك نيم توله علك   

همين اجزا سفوف سازند و نبات برابر همه اجزا داخل كنند معجون براي سيالن مني وندي دودي و سيالن رطوبات                    

زمن باشد در نهايت نفع است مرواريد ناسفته كهرباي سوده كزمازج عدبه گل پسته گل سپباري شـهدانج                  رحم كه م  

بسباسه عود صليب خولنجان طباشير كه شسته جفت بلوط صمغ عربي ثمر درخت مغيالن بهمن سرخ بهمن سفيد                  

الثعلب قرفه آملـه      هشقاقل گلنار فارسي پوست بيخ مغيالن صمغ سپياري گشنيز خشك صمغ درخت سينبهل خصي             

منقي صندل سفيد آرد بلوط هريك يك مثقال مغز پسته مغـز بـادام مغـز نارجيـل مغـز فنـدق مغـز چلغـوزه مغـز                            

البطم ورق طـال ورق نقـره هريـك نـيم      الخضراء تخم خشخاش تخم خرف مقشر هريك دو مثقال مصطكي علك      حبه

اشـهب نـيم      ده غنچه گل سرخ هريـك دو مثقـال عنبـر          مثقال پوست هليله كابلي هليله سياه در روغن گاو بريان كر          

مثقال مويز منقي بيست مثقال نبات سفيد سي مثقال آب سيب شيرين آب به شـيرين آب انـار شـيرين آب امـرود                        

هريك چهل مثقال شربت فواكه شيرين گالب هريك بيست مثقال معجون سازند معجون هندي جهت سيالن منـي                  

و مقوي است مغز تخم كوپخ سـفيد پاوسـير شـاه جهـاني موصـلي سـياه مثـل آن                     و اقسام پرسيو نافع و هم مشهي        

جهاني اجزا را كوفته بيخته با شير بجوشانند تـا شـير جـذب                جهاني شيرگاو تازه دو نيم آثار شاه        دارفلفل نيم پاو شاه   
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ختـه شـكر سـفيد    شود بعده دارچيني قلمي عاقرقرحا قرنفل كالهدار االيجي خرد هريك نيم دام پخته نرم سـوده بي       

دوبرابر ادويه سواي شير گرفته داخل نمايند و معجـون سـازند خـوراك از ده ماشـه تـا بيـست و يـك ماشـه اقـوال                             

كند فرش كردن گل سرخ و بـران خـواب نمـودن و ادويـه بـارده                   ممتخنين ابوسهل گويد كه سيالن مني را نفع مي        

 سرد و آب گشنيز سبز و آب برگ خرفـه و كـاهو و               برپشت گذارند مثل قيروطي معمول از روغن گل مضروب به آب          

عنب الثعلب و طحلب و برگ بيد و پترا سرب بر خاصرتين و قطن نهند و شرب شربت نيلوفر و آب طبـيخ عـدس و                          

تخم كاهو و آب في رطب و اگر در آن جا برودت باشد تخم فنجنكشت و سـداب و تخـم شـهدانج دهنـد و ايـن دوا                             

 فارسي خشك پودينه تخم كاهو تخم سداب تخم فنجنكشت گل سرخ گلنار هرواحـد دو                سيالن مني را نافع بيخ ني     

درم كوفته بيخته به آب سرد يا به سركه ممزوج آميزند شربت مقدار دو درم ديگر تخم سـداب انيـسون هرواحـد دو     

 شـهدانج سـه     درم گل سرخ گلنار هر واحد سه درم كوفته بيخته شربت دو درم به آب سرد ديگر تخم كاهو سه درم                    

درم و نيم تخم سداب دو درم كوفته بيخته شربتي دو درم به سكنجبين ديگر تخم فنجنكشت و سداب هرواحد يك                     

فرمايد كه تقليل غذا و استفراغ نمايند و آن چه از مجففات مني و         درم كوفته بيخته به سركه ممزوج بدهند شيخ مي        

ه تعديل حدت مني كند و در همـان جـا گذشـت اسـتعمال         مقلالت آن در بحث كثرت شهوت مذكور شد و از آن چ           

نمايند و عالج تشنج و استرخا مسطور شد و اما تعديل رقت مني به چيزي كه در آن قبض و تسخين باشد مخلـوط                        

                        به مجففات نمايند و از اغذيه مغلظه مثل بهطه و هريسه و اما تقويت ماسكه به قابضاتي كه معلوم شده شرباً و طـالء

 اما تسكين قوت دافعه به مبردات و اندك مخدرات نمايند و نعناع دواي فاضل است در تغليظ مني و تقويـت                      كنند و 

ترسـم كـه در       اعضاي آن برضبط آن و در كتب قوم مركباتي است كه حبس درور مني كنند و من از آن بـسيار مـي                      

ز امتال و زيادتي خون باشد بايد كـه فـصد بـا     افزايند عباس گويد كه اما سيالن مني به غير اراده اگر حدوث او ا            مني

سليق كنند و امر به قي نمايند اگر فصد كفايت نكند و از اغذيه و ادويه مدر بول و مزيد مني منع كنند و بـر فـرش                            

بارد مثل كتان و طبري و مانند آن خواب نمايند و بر بستر او برگ بيخ و برگ فنجنكـشت فـرش كننـد و بـر قطـن               

ول ابوسهل گذشت ضماد كنند و قطعه اسرب باريك بر پشت بندند و شربت نيلوفر و شـراب اسـود                    قيروطي كه در ق   



1310 

 

كه در آن گل نيلوفر تر كرده باشند و شربت خشخاش بنوشانند و ايضا آب قصب رطب و آب گشنيز تر و مانند آن از                         

ماسكه باشـد بايـد كـه اشـياي     ادويه كه در باب كثرت شهوت ذكر كرديم بدهند و اما اگر سيالن مني از ضعف قوت     

قاطعه مني مع قبض بدهند و از اين قبييل است عدس مقشر و گشنيز خشك و تخم كاهو هرواحد يك جـزو اقاقيـا                        

ربع جزو گل ارمني گلنار هرواحد نيم جزو همه را باريك ساييده به شربت آس سرشته بخورند و بر قطن اقاقيا و گل                       

 گلنار و سماق به آب آس و آب لـف كـرم و آب سـيب و آب سـفرجل و آب                       ارمني و گل قبرسي و قرظ و طراثيث و        

الراعي و حماض جوشـانيده باشـند غـسل           خرفه و گشنيز ضمادكنند و از آبي كه اندران سداب و آس و عليق و عصي               

كنند و روغن آس و روغن طلع و روغن گل و خالف بر خصيه و كنج ران و قطع بمالند كه ايـن همـه قطـع سـيالن                             

و تشديد قوت ماسكه كنند و تدبير به اغذيه مجففه و قابضه مثل لحوم بقر و بز نركوهي و ماده بز و قطـاو دراج                         مني  

مطبوخ به سركه و سماق و زرشك و اناردانه و سداب و كرفس و گشنيز خشك نمايند و طلع و سيب ترش و غبير او                         

امركنند و اكثـار از تعـب و تقليـل از شـراب نماينـد و                اآلس و آلو و توت خام و مانند آن بخورند و به تقليل غذا                 حب

چون عدس مقشر به جاورس مقشر و روغن گل بپزند نفع بين نمايد و اگر اين را در آب انار بپزند منفعت زيـاده تـر                          

باشد و اين دوا نيز قطع سيالن مني كند تخم سداب سه درم تخم فنجنكشت دو درم گلنار گل سرخ هرواحد يك و                       

صل السوس دو درم همه را باريك ساييده به حرير پخته دو درم به دوغ گاو يا به آب غوره يا به آب خرفـه                         نيم درم ا  

بخورند ايالقي و جرجاني گويند كه اگر سبب آن كثرت خون و مني بود اول فـصد كننـد و تقليـل غـذا و پرهيـز از                            

اشربه ترش خورند و اين دوا منـي كمتـر كنـد            شراب نمايند و هر بامداد آب غوره و آب انار و سكنجبين و مانند آن                

تخم كاهو و خرفه هريك ده درم اسپغول و گشنيز خشك هريك سه درم گلنار و گل نيلـوفر هريـك دو درم كـافور                         

يك نيم دانگ شربت سه درم يك هفته اين را بخورند و اگر از رقت مني و خامي آن باشد و ودي عقب بول بسيارآيد 

الج كنند شربا و دلكاً و غذا گوشت بريان و قليه خـشك و مطنجنـات بـه دارچينـي و زيـره و                        به ادويه حاره قابضه ع    

صعتر و مانند آن خورند و شهدانج بريان به عسل يا سكنجبين عسلي سود دارد و اين دوا ندي و ودي مردان و زنـان            

انـا دو درم كوفتـه بـه        بازدارد تخم سداب و تخم فنجنكشت و گلنار مساوي شـربت سـه درم بـه سـكنجبين و قروم                   
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سكنجبين خوردن نافع است و دو درم تخم شبت زنان را خاصه سود دارد و تنجير تخم فنجنكشت به قمـع انـدرون                       

رحم ايشان را نافع بود و ضمادي كه از قسط و فقاح اذخر و قصب الزريره و اقاقيا و الدن محلول در روغن ياسمين يا                         

 سود دارد و در طعام نعنع و صعتر و سداب و زيره داخل كنند و آن چـه سـببش                     غيرآن سازند و ادويه بدان بياميزند     

حدت مني باشد به اشربه و اضمده و نطوالت و اغذيه بارد عالج كنند و تخم كاهو و خرفه با سكنجيبن سـود دارد و                         

جـالينوس گويـد كـه      كه در عالج نوع اول گفته شد نافع بود و صندل و گالب و كافور خاصه و نيلـوفر ببوينـد                        دوايي

هاي ترش در ايـن بـاب         نيلوفر خوردن و بوييدن و روغن آن ماليدن قوت مني ساكن كند و اسپغول نيز و همه طعام                 

التيس نشستن و اضمده بـارده        سودمند است و در آب سرد و طبيخ عوسج و آس و ثمر طرفا و گلنار و سماق و لحيه                   

 آالت تناسل و ضعف قوت ماسكه آن باشد پس اگر مزاج گرم بود            بركمرگاه نهادن سود دارد و آن چه سبب آن ضعف         

عالجش آن است كه اكنون مذكور شد و اگر مزاج سرد و تر بود و اين اكثر باشد عالجش به اسـتفراغ رطوبـت بايـد                          

كرد بقي متواتر پس به ادويه مسهل چون حب شيطرنج و حب منتن و حب اصطمخيقون و غذا گوشت بريان و قليه                      

مطنجنه و حلواي عسل خورند و روغن نرگس و روغـن قـسط بـه مـشك طـال كننـد و در طبـيخ مـورد و                            خشك و   

مرزنجوش و پوست انار و جفت بلوط و سعد نشينند و از آن پس قسط و فرفيون و سعد و سنبل و اقاقيا و رامك بـه                           

رامك و قسط و ميعه سـامكه و        روغن مورد آميخته طال كنند و يا آب مورد و آب مرزنجوش هريك سه اوقيه اقاقيا و                  

التيس و فرفيون هريك دو درم روغن بلسان نيم درم روغن نرگس يك وقيه به هم آميخته طـال كننـد و          عصاره لحيه 

اطريفل كبير كه به خبث الحديد ساخته باشند و فنجنوش در اين باب و در عالج جميع اعـضاي عـصباني سـوددارد        

ي به سبب كثرت مني و قلت مباشرت و كثرت تنـاول اغذيـه مؤلـد خـون و     محمد بن الياس گويد كه اگر سيالن من      

مني باشد فصد با سليق يا نهرالبدن و تقليل غذا كنند و هرصبح آب غوره ده درم با شكر فائق ده درم بنوشند و غذا                         

ف و روغـن  عدسيه با سركه به غير لحوم سازند و بر برگ بيد و برگ شهدانج بخوانند و قيروطي معمـول از مـوم صـا                   

كدو و روغن بنفشه و گالب و آب بيد و آب خرفه و آب گشنيز بر كمرگاه ضماد كننـد و شـربت صـندل و نيلـوفر و                             

شربت عناب و شربت آلو و شربت خشخاش هركدام كه باشد ده درم بنوشند و پارچه كتان و طيري و يثاب مـصندل          
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نمايد و اگر به سبب ضعف گرده يا        ت براحدار مني مي   كند و اعان    بپوشند و بر پشت خواب نكنند كه تسخين گرده مي         

ضعف قوت ماسكه باشد هرصباح شربت بهي ده درم با گلنار و گل ارمني هرواحد سه درم بنوشند و غذا مزوره عدس               

به شيره مغز بادام و آب غوره يا آب سماق يا زرشك خورند و غير او سيب ترش و انار ترش و سماق هرواحد سه درم                      

كه اندرآن برگ بيـد       هاي انگور يا سيب ترش يا بهي يا آب خرفه هركدام كه باشد ده درم بخورند و از آبي                    اخبه آب ش  

الراعي جوشيده باشند غسل كنند و اين دوا منع سيالن مني كنـد               و برگ كاهو و خشخاش و نيلوفر و سداب و عصي          

م گل سرخ گلنـار هرواحـد يـك درم          السوس سه در    تخم خشخاش تخم كاهو تخم فنجنكشت هرواحد يك درم اصل         

كوفته بيخته يك درم به آب رائب يا دوغ گاو با آب غوره يا آب خرفه هركدام كه باشد ده درم بخورند و اگر به سبب                          

شود شغل نفس به اشـغال شـاغله و           كثرت فكر در امر جماع يا استماع سخن آن باشد چنان چه غرلين را عارض مي               

تقويت قوت ماسكه با طريفالت و معجون فالسـفه كننـد و ايـن سـفوف جهـت قطـع                    ترك استماع سخن اين باب و       

سيالن مني و ودي وندي مجرب است تخم كاهو تخم سداب تخـم فنجنكـشت هرواحـد سـه درم سـعد و شـهدانج                         

هرواحد دو درم گلنار يك درم كوفته بيخته شربتي سه درم به آب سرد خجندي گويد كه اگر سيالن مني از كثـرت                       

ه سبب قلت مباشرت يا كثرت تناول مؤلدات مني و خون يا قوت دافعـه منـي باشـد فـصد و اسـتفراغ منـي و              مني ب 

ها كنند و در مساكن سرد نـشينند و هرصـبح شـربت حـصرم يـا                   تقليل غذاي مولد مني از اغذيه مثل لحوم و بيضه         

 بپوشـند و آن چـه تقليـل منـي          شربت ليمو يا سكنجبين يا جالب تخم فقد بنوشند و پارچه كتان مصندل به گالب              

كند تنقل به شهدانج و تناول اندك تخم كاهو و گشنيز خـشك اسـت و از شـمومات مقللـه منـي بوييـدن كـافور و                            

صندلين و نيلوفر است و اگر سببش حدت مني باشد اشياي بارد رطب و ادويه مقلل مني دهند و جالبات دهنـد بـه                      

ه يا شربت انـار يـا شـربت حمـاض يـا شـربت نيلـوفر بنوشـانند و غـذا                      لعاب بزرقطونا يا شربت خصرم به شيره خرف       

اسفاناخيه يا قرعيه يا ملوخيه خورانند و ادويه مقلل مني مثل قرص معمول از تركيب اين بزور چـون تخـم كـاهو و                        

كننـد بهـر آن كـه بـه سـبب             تخم خرفه و اسپغول و تخم كاسني تناول كنند كه امثال اين ادويه فعل مجففات مـي                

نمايند پس فعل آن ها در تقليل مني فعل مجففات باشد و اگر بـه ضـرورت                   جماد آن ها مني را تصغير حجم آن مي        ا
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حاجت مخدرات شود اندك بزرالبنج درآن اضافه كنند و اگر سبب او استرخاي ادعيه مني و سردي مزاج آن و ضعف                     

برگ پودينه و معد و شونيز و شـهدانج مفـرد و           قوت آن بود ادويه حار مقلل مني مثل تخم فقد و تخم سداب زيره و                

مركب تناول كنند و دواءالمسك يا سنجرينيا يا مثروديطوس خورند و اركاغانيس گفته كـه حجامـت كامـل و قطـن                

سيالن مني را سود دارد ابن هبه اهللا گويد كه عالج سيالن مني تابع كثرت مني بـه امتنـاع اغذيـه كثيرالغـذا مثـل                          

ن از فصد و ادمان تعب كنند و سير و سداب بخورند و خواب كمتر نمايند و غذا مـزوره آب غـوره                       لحوم ويه تنقيه بد   

دهند و عالج سيالن مني تابع استعمال اغذيه و اشربه حاره نوشيدن مبردات چون شـيره تخـم خرفـه و سـكنجبين                       

ه بـه چـوزه مـرغ و آب سـماق           ساده و تناول اسپغول به شكر و تخم كاهو وگشنيز به آب سرد و شربت نيلوفر و تغذي                 

كنند و عالج سيالن مني تابع انقطاع جماع تا مدت طويل بادمان جماع و از آن چه قطع ندي و انعاظ كند و خـواب                         

بر فرش سرد و طالي پشت به آب كاهو و آب عنب الثعلب و طحلب و بستن صفحه عريض رصاص بر پشت نمايند و                        

خوردن بهي و سيب و انار و استعمال گل ارمني و تخم كاهو و طباشـير                عالج سيالن مني تابع ضعف قوت ماسكه به         

به آب سيب كنند و واجب است كه بر پشت اقاقيا و سماق و آب مورد ضماد نماينـد و غـذا بـه چـوزه مـرغ بـه آب                               

ن نويسد كه هرگاه خروج منـي ونـدي دودي بـدو            اناردانه يا متخذ به سركه سازند و طلع و جماز بخورند انطاكي مي            

اراده كثرت نمايد به سبب افراط كيفيتي يا خلطي باشد و به غلظت مني در بارد و به رقت آن در رطـب و بـه زردي                           

شود و يا امتال و طول عهد به جماع و توالي اغذيه مؤلـد منـي باشـد و                     آن در صفرا و بكمودت آن در سودا معلوم مي         

 فساد اوعيه مني بود عالجش ابتدا بـه تعـديل و اصـالح              گردد يا به سبب     اين به كثرت كميت مني خارج دريافت مي       

مني فاسد كنند و تقليل غذا نمايند اگر از آن باشد و كثرت جماع كنند اگر از قلت آن بود و حار را تبريـد بـه مثـل                             

العالم و طباشير و بلوط كنند و تسخين بارد به مثل سداب و سعد و سنبل و سوسن و قسط                      تخم كاهو و خرفه و حي     

ند ميرعوض گويد كه اين دوا رقت مني و سيالن آن را بازدارد و سوزاك كهنه را نافع است سـالجيت مغـز تخـم                         كن

بادرنگ قاقله صغار طباشير پكهان بيدنبات هركدام يك دام كوفته بيخته به عسل سرشته حب ها سـازند و بـه قـدر                       

 صمغ پالس هركدام پـنج درم عـاقر قرحـا           نيم دام بخورند و اين سفوف در امزجه بارده مناسب است صمغ سينبهل            
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خشت كهنه هركدام دو درم تال مكهانه شش درم قرنفل نيم درم همه را كوفته بيخته شكر چيني بـه وزن مجمـوع                       

داخل نموده چهاردرم با يك رطل شير ماده گاو بخورند و اين دوا جهت سيالن مني و احتالم و تقويت باه و معـده و                         

 به غايت موثر است پوست نانخواه يك آثار در خريطه سفت بسته در ديگ كالن آويزند                 تحريك اشتها و سرخي رنگ    

به نوعي كه به ته ديگ نرسد و در وسط معلق باشد پنج آثار شيرماده گاو در ديگ ريخته سرش به خمير گرفته بـه                         

ين نوع عمل نمايند تا سه      آتش ماليم بجوشانند تا شير تمام جذب شود بارديگر پنج آثار شير ماده گاو ريخته به هم                

نوبت آن گاه دوا را از ميان خريطه بيرون آورده در قاب چيني پهن نموده درسايه خشك سازند و هنگام خواب يـك                       

خورده باشند و اگردفعه چهارم در آب نيشكر سياه بجوشانند بسيار خوش مزه و قريب به اعتدال                   كف دست از آن مي    

فوف منع سيالن مني و بـول كنـد بـزرالبنج دو درم بلـوط تخـم كـاهو سـعد                     شود خضر بن علي گويد كه اين س         مي

درم زيره دو درم تخم خرفه دوازده درم هليله كابلي آمله بليله هريك هـشت درم سـفوف                    هرواحد سه درم سك يك    

  .سازند شربت پنج درم سازند و گاهي به عسل معجون مي

  قلت مني و خروج او متخيط 

كه ضد اسباب سيالن مني بود حادث گردد و در اربـاب تعـب و رياضـت                    رشته باب آبي   كمي مني و برآمدن آن مثل     

  . بيشتر افتد و عالج قلت مني در ضعف باه گذشت و عالج خروج آن متخيط به چيزهاي مرطب كنند

  مني الدم    

و تمـام   گاه باشد كه به جاي مني خون آيد و سببش ضعف قوت هاضمه خصيه بود كه خون را مـستحيل بـه منـي                         

سفيدنا ساخته به اوعيه مني فرستد و يا كثرت مباشرت كه مني حاصل در اوعيه مندفع گـردد و چـون منـي نمانـد                     

هـاي    ناچار ماده آن كه خون خالص در اوعيه بود عوض آن خارج گردد و گـاهي از شـكافتن و گـشادن رگـي از رگ                         

فت گردد عالج در تقويت گـرده و خـصيه كوشـند و             باشد و اين اسباب ثلثه از تقدم وجود آن دريا           اعضاي تناسل مي  

خصيتين را هر روز در روغن مصطكي تا يك ساعت چهارپنج بار نهادن يا ماليدن آن بركمرگاه و خصيه و زهـار نفـع               

تمام دارد اگر سبب ضعف حرارت نبود و تقليل حجامت و استفراغ مني نمايند و غذا خصيه بز و ميش و بيضه مـرغ                        
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  . الدم جويند ند و آن چه ازشقاق رگ باشد اسباب و عالمات و معالجات آن از باب بولبه نان خشكار ده

  كثرت احتالم   

اسباب آن مثل اسباب سيالن مني بود چون قلت جماع و حبس مني با شدت قوت دافعه يا رقت مني و حدت آن يا                        

د بود به سبب برودت اعضاي تناسـل        استرخاي اوعيه مني يا كثرت تفكر در جماع مگرآن كه در اين كثرت مني جام              

پس درآن تهييج شهوت و تحرك مني و تولد نفخ نشود اال هنگام خواب بنا برتوجه حرارت بـه سـوي بـاطن و عـدم                          

تحلل و روح و ريح درآن چنان كه در بيداري و طريق تشخيص اسباب اين همان است كه در سيالن مني مذكورشد                      

ت جماع باشد جماع به اعتدال كنند و چون از شدت قوت دافعه باشد به اغذيـه و                  و كذا عالج اين و ايضا آن چه از قل         

ادويه حاره مذكوره معالجه آن كنند و اگر از رقت مني باشد تغليظ آن به اغذيه متينـه قويـه مثـل لحـوم و قاليـا و                            

و بـه آب خرفـه   مطنجنات كنند و اگر از حدت و حرارت مني باشد كاهو به عدس مقشر تنـاول نماينـد و تخـم كـاه                  

بنوشند و آب سرد بخورند و اگر از استرخاي موضع مني باشد تقويت موضع به ادويه كه اندرآن حرارت مع قبض بود                      

مثل تودري و بهمن و مانند آن كنند و قطعه اسرب بر كمرگاه بستن نفع كثير دارد ليكن گاهي به گرده ضـرر كنـد                         

ر حرير و پشم و بر پشت اجتناب نمايند و برفرش سرد و كتان و بـر                 پس رعايت اين نيز واجب بود و از خواب بر بست          

برگ بيد و گل سرخ و نيلوفر و برگ بنج و فنجنكشت خواب كنند و جالينوس گفته كه خواب بر جانب ايمن احتالم                       

س نوشـته   جان او نمايد السيما برپشت و خاصه اگر بر بستر نرم و گرم باشد و اركاغـاني                  كم كند و بر ساير جوانب بي      

كه حجامت بر كاهل و قطن منع كثرت احتالم كند و انطاكي گويد كه براي منع احتالم فرش فنجنكـشت و سـداب                       

مطلقا مجرب است و قطعه رصاص پنج درم بر پشت بستن و بخور از پر هدهد و قنفـذ و پوسـت عـدس و اسـتخوان                         

 امر در اين مرض تقويت اعضاي رييـسه و          نويسد كه مالك    سنگ پشت و بوييدن مرزنجوش نافع و مولف اقتباس مي         

مرؤسه است چنان چه خميره مرواريد و دواءالمسك جـواهر دار علويخـان ومـاءاللحم وعـرق گـزر و شـربت تنبـول                        

استعمال فرمايند و روغن زيره و راحت و مصطكي بر پشت و كمرگاه و مذاكير مالنـد و كثـرت جمـاع در ايـن بـاب                           

  عظيم االثر است
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كند و اگربدين ترتيب به نشود اول فصد هفت اندام            وا در دهن داشتن در يك هفته رفع اين علت مي           و پيوسته جوزب  

كنند و مسهل بلغم دهند كه درآن مقويات دماغ ودل بسيار باشد بعده قليه گاوميش كه برگ شبت يا شنبليذ درآن                     

كنـد و     د كه در سه روز رفع اين مرض مي        افتاده باشد با نان تنوري كه آرد آن در آب باديان خمير كرده باشند بدهن              

در محرورين خاييدن تخم كاهو مقشر سه ماشه نبات برابر در روزي سه چهار بـار از مجربـات اسـت و كـذا گـشنيز                          

خشك و كذا خشخاش و كذا تخم خرفه و كذا تخم تاج خروس و يا شيره اين بزور با شربت نيلوفر و انارين دهنـد و                          

ها بر بستر فرش كرده و در مبرودين بلع كردن بزرالبنج             ا نان و همچنين خواب بر برگ اين       ها ب   كذا خوردن بقول اين   

سفيد و سياه وقت شب سه ماشه و كذا تودريين و كذا تخم فنجنكشت و كذا زيره سـياه و سـفيد و كـذا خـواب بـر                             

 دنده به وزن دو بهلولي      بستر سرد و كذا برگ نيب و كذا برگ گز و گل و در داراشكوهي نوشته كه نوشيدن آب ككر                   

بر نهار تا سه روز دفع اين علت كند و اگر كثرت احتالم با سوزش و درد احليل و خفقان و ضعف و زردي رنگ منـي                           

باشد اول فصد صافن گشايند و شيره مغز تخم پزوبه و خشخاش هريك نه ماشه و حب كاكنج هفت ماشـه در عـرق                        

توله به شربت صندل چهارتوله تخم فرنجمشك پنج ماشه تخم بستان           بيدمشك و گالب هريك پنج توله آب سرد نه          

افروز سه ماشه دهند و غذا قورمه بزغاله و پالو با مرباي آناناس و انبه و كرونده خورانند و روز چهـارم رگ بـا سـليق                           

د بطوءانزال يـا    نويسد كه بعضي كسان را احتالم بسيار شود و با وجو            زده ماءالجبن نوشانند و صاحب شفاءاالسقام مي      

عدم او هنگام جماع و ضعف شهوت و قلت قدرت برجماع و اين سبب جمود مني ايشان به باعث غلبه سردي بر مني 

و اوعيه مني باشد پس تهييج شهوت و تولد نفخ به سبب فرط برودت نگرددو انزال به سبب جمود مني حاصل نشود                      

 به سبب سخونت مني وقت خواب و عالج ايشان به جميع اغذيـه              ذالك احتالم بسيار شود     يا بسيار بربطي گردد و مع     

و اشربه و ادويه مسخنه مبهيه مذكوره نمايند و مالش روغن هاي گرم مثل روغـن قـسط و زنبـق و نـرگس و بـان و       

نارجيل را به اندك جند بيدستر و فرفيون و مانند آن در اين باب نفع بين است ذكـر بعـض ادويـه مفـرده و مركبـه                            

اقسام كثرت احتالم گشنيز خشك و قند مساوي كوفته بيخته دو درم خوردن قطع احتالم كند و خوردن ايرسا مفيد 

نمايد و تختم ياقوت زرد       الثعلب قطع احتالم و تقليل مني مي        كند و كذا خوردن ثمر عنب       نيز قطع مذي و احتالم مي     
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وم منقول است كندر بلوط گلنار تخم قنب هريك         احتالم كم كند و اين حب براي كثرت احتالم از مجربات والد مرح            

توله كوفته بيخته حب بندند و چهار پنج خوراك نموده به شب بخورند و از حموضات و لبنيات پرهيزند و اين ضماد                      

خان براي بسياري احتالم از ضعف قوت ماسكه اوعيه مني مفيد است صندل عود هندي عود صليب سـك                     والد علوي 

بندي اقاقيا قسط تلخ وج تركي كوفته به آب مورد و سركه و گالب سرشته روغن گـل روغـن                    المسك رامك بوش در   

قسط ممزوج كرده ضماد نمايند و اين طالي حكيم ممدوح همان نفع دارد سورنجان صندل سفيد صندل سرخ سك                   

نـد و ايـضا در      رامك گلنار فارسي كزنازج جوزالسرو عودهندي عود صليب كوفته به آب مورد و گـالب بـر كمـر بمال                   

كثرت احتالم و خروج مني سرخ رنگ و خفقان و ضعف قلب مفرح بارد شيخ الرييس شش ماشه همراه عرق گاوزبان                     

  .ده توله دادن سودمند است

  كثرت نعوظ بال شهوت

شهوت   كه آن را توتر قضيب نيز گويند و در يوناني فريسموس و فريا فيسموس نامند و آن مرضي است كه قضيب بي                     

 برخاسته ماند و بعد انزال هم فرو نشود و بالجمله بقول شيخ سبب قريب توتر قضيب كثرت ريح غليظ در ناحيه                      دائم

اعضاي جماع است پس كثرت اين سبب نافخ يا در نفس عصبه مجوفه قضيب بود يا از شرايين و اوعيـه منـي بـرآن                         

 لزج است و فاعل او حرارت ضعيف و اين ماده يا            وارد گردد و يا در هردو جا باشد و ماده اين ريح رطوبت كثير غليظ              

راسخ و ثابت در اوعيه مني برآن وارد گردد و يا در هردو جا باشد و ماده اين ريح رطوبت كثيـر غلـيظ لـزج اسـت و                             

كه اندرآن متولد شود و يـا غيرراسـخ           فاعل او حرارت ضعيف و اين ماده يا راسخ و ثابت در اوعيه مني باشد به نحوي                

كه باشد ثبات اين ريح و قوت او يا به سبب برودت آن و يا به سبب غلظ آن بـود و گـاهي اعانـت ايـن                              هرچونبود و   

سبب مادي و فاعلي اسباب آليه كنند مثل آن كه در جلد قضيب و متصل آن تكاثف مانع تحلل رياح از مسام بـود و                         

 شود كسي را كه ازار خـود محكـم بنـدد و             يا آن كه دهان رگ ها كه به سوي ذكر آمده فراخ گردد چنان چه عارض               

كسي را كه مدتي جماع ترك نمايد و درآن مني و ريح حركت قوي كند و گـاهي اعانـت كنـد ايـن جميـع اسـباب                            

متقدمه را ادمان اغذيه حاره حريفه يا نافخه مثل نخود و لوبيا و انگور و زرده بيضه و يا آن چه جامع هردو امر باشـد                          
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ه او را خاصيت توليد مني باشد مثل شراب نو و يا از حاالت مثل كثرت خـواب بـر پـشت كـه                        چ  مثل جرچير و يا آن    

مني بگدازد و ريح از آن حاصل شـود و يـا بـستن ازار محكـم بـه كمربنـد كـه از آن دهـن هـاي عـروق بگـشايد و                                  

 تـوتر نمايـد و   فرياقيسموس آن  است كه چيزي از اين اسباب قوي گردد پس انعاظ شدت كند و باقي ماند و قضيب      

اگر چه شهوت و حاجت جماع نباشد و بعد قضاي حاجت بعضي را ذكر بزرگ و دراز گردد و به سبب انصباب كثـرت       

مواد به سوي آن و اكثر اسباب اين حرارت است و اين اسم منقول به سوي اين علت از صورت قائم الذكر اسـت كـه                          

 نكنند به تمدد اوعيه مني و حدوث ورم حار درآن مودي گردد     كنند و اگر زود معالجه اين مرض        قومي بدان بازي مي   

و به الم هالك كند و بدان كه ريح در نفس قضيب پيدا شود در اين جا تقدم اختالج قضيب بسيار باشد و اگر چنين                         

ت و  نباشد و با الم بود سبب باالي قضيب باشد و از شرايين و اوعيه مني به سوي آن آمده باشد عـالج اگـر بـا حـرار                           

كثرت خون باشد فصد با سليق كنند و ادويه كه مني را كم كند مثل كاهو و خرفه و گشنيز و سماق و صندل سفيد                         

با شربت نيلوفر و قدري كافور بدهند و سركه و روغن گل هرواحد يك توله تخم كاهو خرفه و عدس مقشر و آرد جو                        

فع بود و كاهو را تاثير قوي اسـت و همـه آن چـه در                هريك هفت ماشه ضماد كنند و جميع اطليه و اضمده مبروه نا           

كثرت شهوت و سيالن مني حادث از حدت مني مذكور شد از تقليل غذا و آشاميدن ادويه بارد مجفف مني و بستن                      

صفحه اسرب بر پشت و زهار به كاربرند و اگر با سفيدي رنگ مني و رقت آن باشد باقي به مخرجات بلغم نمايند نـه                         

ش به اشياي كاسر رياح مثل روغن سداب بـر پـشت وعانـه كننـد و همـه آن چـه بهـر سـيالن منـي از                     اسهال و مال  

استرخاي اوعيه مني گذشت به عمل آرند و ادويه كاسر رياح و آن چه در عالج ريح البواسير مذكور شد به كار برنـد                        

ادويـه مقلـل منـي و تغذيـه         و اگر ترك جماع سبب انعاظ شديد گردد و عالجش اول مجامعت بعـداز آن اسـتعمال                  

نويسد كه عالج تـوتر       بعدش امثال آن كه در بحث كثرت شهوت مسطور شد بايد كرد اقوال مجربين بوعلي سينا مي                

دائم استعمال موانع نفخ است از مشروبات و اطليه كه مذكور شد و اما قانون عالج فريافيسموس اسـتفراغ بـه قـي و                        

ر مسهل خوف امداد ادواد از فوق است و كذالك بايد كه رياضت اعضاي عاليه               فصد است سواي اسهال از بهر آن كه د        

به لعب طبطاب و مانند آن باشد و جماع ترك كنند اال به ضرورت مضرتي از مضرت هاي ترك آن بعـد از آن تبريـد       
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ب برعانـه و    مسكن و مفرش به گل سرخ و بيد و نيلوفر اطليه و قيروطيات قوي التبريد مذكور و استعمال صفحه سر                   

مشروبات مبرده و نيلوفر و كافور و كاهو را غناي كثير است و فيمابين اين و بعد تقليل ماده ريح بهر تحليل آن چـه                         

ملطف بال تسخين شديد باشد مثل نطوالت بابونجي و فنجنكشت استعمال نمايند و مثل شراب و تخم فنجنكشت به 

اع و فكر درآن و نظر به سوي آن كه تحريك شهوت كند اصال ترك               كار برند و بعده شراب ابيض رقيق بنوشند و جم         

نمايند مگر كسي كه آن را فريافيسموس به سبب ترك جماع عارض شده باشد كه در آن هنگام عالج او جماع است                      

و به مثل عدس و مانند آن غذا سازند و اكثار حموضات نكنند كه آن گاهي نفخ پيدا كند مجوسي گويد چون انكثـار                    

ضيب به غير شهوت جماع باشد و حدوث او از رياح بود در عالج او به اشياي مسخنه و مجففه محلل ريـاح مغـشي                         ق

آن و به اشياي مبرده مانع از تولد رياح احتياج افتد اما اشياي مـسخنه مجففـه مثـل تخـم فنجنكـشت و سـداب و                           

ن  است چون از اين مفرد يا مركب ازدو درم شهدانج و صعتر و زيره و كرفس و تخم آن ها و شبت و خردل و مانند آ

تا سه درم به شراب كهنه يا به آب سداب بخورند نفع كند و مالش ذكر به روغن ياسمين يا قسط يا سـداب كننـد و                           

اين ادويه در ابتداي مرض استعمال نكنند و اگر احتياج آن افتد استكثار آن ها ننمايند و اگر در آن جا حرارت ظاهر                       

 ادويه استعمال نكنند بلكه اشياي مبرده مجففه مثل گشنيز خشك و برزالبنج و گل سرخ و گلنار و اناردانه                    بود از آن  

وعدس و تخم عليق و تخم بارتنگ و تخم خرفه و تخم كاهو و تخم كاسني و كشوث استعمال كنند و روغـن گـل و                          

آن كافور و صندل حل كرده باشند بر ذكر         روغن نيلوفر به آب كاهو و آب گشنيز و آب خرفه و آب جراده كدو كه در                

طال نمايند و اگر اين كفايت نكند اندك افيون اضافه نمايند و اكثار و ادمان استعمال اين ادويه نكنند كه در قـضيب                       

حذر پيدا كند و صحت او دشوار گردد و صاحب او را رياضت قوي امركنند اگر حرارت نباشد و اگر بدانند كه در بدن                        

گردد و امر به قي و دواي مسهل نمايند و از اغذيه مولده رياح منع كنند و بر غذاي                     ست كه رياح منحل مي    او فضله ا  

قليل به اشياي مغشي رياح اقتصار ورزند ايالقي گويد كه آن چه از بلغم غلـيظ باشـد بـرآن ظهـور عالمـات امـتالي                          

ن مبالغه كنند تا ماده كـم شـود و اعـضاي عليـا را               بلغمي و تقدم تدابير مؤلد بلغم داللت كند مكرر قي نمايند و درآ            

بمالند و رياضت استعمال نمايند و طعام اندك و لطيف خورند و ادويه كاسر رياح مقلل مني بخورنـد و بـر قـضيب و                         
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حوالي آن ضماد كنند و آن چه ماده آن خون باشد  عالمات امتالي دموي از حرارت ملمس و سرخي رنگ و تـدابير                        

واهي دهد اول فصد نمايند و بعد از آن به تكرار قي كنند و شربت نيلوفر و بيخ آن و تخم فنجنگـشت                       گذشته برآن گ  

بدهند تا تولد مني كم شود و سركه از روغن گل و گالب و عصاره برگ خرفه و كاهو و آب طبـيخ عـدس مقـشر بـر                   

آب سـرد دهنـد و غـذا آن چـه در            قضيب و حوالي آن و كمرگاه و زهار طالكنند و شيره تخم كاهو و تخم خرفه در                  

البرء گفته كه جواني را اين مرض عارض شد فصد او             بحث كثرت شهوت مذكور شد بدهند و جالينوس دركتاب حيله         

كردم و قيروطي روغن گل و مرصافي به آب سرد طال كردم و بابونه ضماد نمودم و بـيخ نيلـوفر و تخـم فنجنكـشت                          

ها رسد سداب و تخم آن دادن سوددارد ابومنصور گويد كه از ذكر محركـات               خورانيدم و شفايافت و چون مرض به انت       

شهوت منع كنند و غذا دراج و تيهو و بچه ماكيان دهند و غمز قضيب و دلك او دائم به اشياي لينه نمايند و اين دوا                          

بتي دو درم به    نافع است بيخ ني فارسي پودينه بزرالبنج تخم كاهو تخم سداب حب الفقد گل سرخ مساوي سوده شر                 

آب سرد و جالينوس گفته كه از دادن دواي مسهل دراين مرض حذركنند كه آن هيجـان وجـع كنـد و محمـد بـن                          

زكريا نوشته كه دراين علت استفراغ به اسهال و ادرار بول نشايد و اگر واجب بود به فصد و قي كنند سعيد گويد كـه                         

ادث شود عالجش به قي و پرهيز و امتناع از اغذيه مولـد ريـاح               اگر اين مرض از رياح غليظه مجتمعه درآورده ذكر ح         

كنند و معالجه او به ادويه بدووچه كنند يكي تحليل رياح موذيه به ادويه مسخنه و دوم منع تولد او به ادويه مبرده و  

 قبـل از  اين هردو قسم ادويه همان است كه در قول مجوسي مذكور شد ليكن از ادويه مسخنه در حالت امتالي بدن        

تنقيه آن حذركنند كه استعمال آن هيجان مرض نمايد و ادويه مبرده نيز در قول مذكور مسطور شـد و غـذا چـوزه                        

مرغ به طريق زيرباج يا به آب سماق دهند و به آب رياحين حاره بشويند و غذا گوشت بريان بدهند و اگر اين علـت                         

ليق و شرب مبردات مثل ماءالشعير و آب انـار و شـرب شـيره               از مني راسخ در اوعيه آن باشد عالجش به فصد از باس           

تخم خرفه و تخم خيار و استفراغ بدن به شربت بنفشه و خوردن بقول بارد مثـل كـاهو و خرفـه و تنـاول جغـرات و                            

عدس مقشر مطبوخ به سركه نمايند و بايد كه حقنه به ماءالشعير مع روغن بنفشه و كافور استعمال كنند و برپـشت                      

نفشه و لعاب اسپغول ضماد نمايند و رصاص بر پشت گذارند و از خواب بر پشت منع كنند و بر پشت آب سرد                       برگ ب 
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بريزند انطاكي گويد كه سبب فريسموس يعني دوام انتصاب قضيب به غير شـهوت انقـالب منـي و رطوبـات كـه در                        

ثرت خـواب بـر پـشت بـود پـس اگـر             اوعيه مني باشد به سوي ريح غليظ نفاخ به باعث تقدم امتالي غذاي منفخ وك              

قضيب اختالج كند تولد او در آن جا باشد و اال از ديگر عضو برآن وارد بود و در عالج ابتدا به تنقيه مثل فصد نمايند                          

بعده طال به چيزي كه روع ماده وتحليل آن كند مثل تخم كرفس و سداب و عاقرقرحا و فرفيون و گل ارمني و مازو                        

نويسد كه اگر قوت قوي باشد فصد باسليق يك           مدرات در اين نافع است محشي شرح اسباب مي        و بلوط كنند و همه      

دفعه يا دو يا سه دفعه كنند و از ادويه بر سكنجبين اقتصار نمايند و ماءالشعير دهنـد اگـر در مـزاج حـدت باشـد و                            

ـ                   ه قيروطـي ممـزوج بـه آب        سرهندي گفته كه جواني مبتالي اين مرض پيش استاد من آمد فصد او فرمود و طـال ب

شديدالبرد نمود و شفا يافت و ديگري را معالجه به فصد و آشاميدن بيخ نيلوفر و تخم فنجنكـشت و تـضميد بابونـه                        

مدتي فرمود و چون مرض به انتها رسيد برآشاميدن سداب و تخم آن اقتصار نمود وصحت يافت و قيروطي و تمـريخ                      

تنقيه تامه ريختن آب گرم كه درآن بابونه و اكليل و امثال آن پختـه باشـند                 بعد تنقيه به فصد استعمال كنند و بعد         

برآن و ايضا زرق روغني موافق در قضيب باك ندارد و جالينوس اين قيروطي را ستوده است بگيرند هاون از اسرب يا                      

ن انداختـه خـوب حـل    العالم و آب اسپغول يـا لعـاب آ   الراعي و آب حي ارزير يا از اين هردو ممزوج و درآن آب عصي     

گردد وغليظ شود بعده اندك روغن بنفشه برآن چكانيده بر موضـع              كنند تا آن كه چيزي از رصاص نيز در اين منحل          

شهوت غلبه رياح غليظ از بخار مني و يا از بخار اغذيـه نافخـه                 بمالند مصنف اقتباس نوشته كه سبب كثرت نعوظ بي        

د و بعد از خواب به اندك حركت تحليل يابد وذكر به زودي سست گردد               باشد و در آخر شب در خواب بسيار پديدآي        

و فرق در اين علت يعني نعوظ بال شهوت و در فريسموس آن است كه در فريسموس نعوظ بي شـهوت و بـا شـهوت           

باشد كذا فـي      يكسان بود و همچنين بعد از جماع به خالف اين علت كه پس از جماع تا دير هيچ اثري از نعوظ نمي                     

اسراراالنسان بالجمله در اين مرض اول تنقيه به ايارجات كبار فرمايند و معجون كاسر رياح علويخان كه درآن رزاوند                   

طويل است بدهند و بر بستر برگ گل و كاسني و بيد ساده و كاهو و فنجنكـشت و پنبـه بـاغي و بـرگ تـوت سـياه                  

  . ر اطريفل صغير نه ماشه آميخته خوردنخواب كردن مانع اين علت است و همچنين يك ماشه بزرالبنج د
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  عاقونا     

كه آن را ارساطون نيز گويند عبارت از اختالج ذكر مردان و فم رحم زنان و تمدد عارض اوعيه منـي بـه سـبب ورم                          

حار آن يا انعاظ شديد و به قول صاحب كامل حدوث اختالج ذكر از رياح قوي محتقن در جرم آن بود و اين اكثـر از                          

ار و مع انعاظ شديد عارض شود و اگر مريض ازاين به زودي صحت نيابد از شدت تمدد به خلع اوعيـه منـي و                         ورم ح 

استرخا با تشنج آن ادا كند و هالك نمايد و دراين هنگام شكم مريض نفخ كند و عرق سرد آيـد پـس ميـرد و ايـن                            

شد بعده تنها ماند اين مرض افتـد و جرجـاني و            مرض در مردان نادر و در زنان نادرتر افتد و زني كه با شوهر فوگر با               

ايالقي اين مرض را قسمي از فريسموس شمرده اند و اختالج و ورم ميان هردو فارق است و انطاكي گويـد كـه ايـن                         

مرض مثل فريسموس است در ماده و عالج ليكن آن نباشد مگر بارد و درآن تمدد قـضيب و اخـتالج او بـسيار بـود                          

الثعلب بـرآورده     مايند و جهت تطفيه خون لعاب به دانه شيره عناب به عرق شاهتره و عرق عنب               عالج فصد با سليق ن    

شربت بنفشه داخل كرده بدهند و تليين طبيعت برفق و تدريج از اشياي بارده ملينـه مثـل تـرنجبين و شيرخـشت                       

ه قـوي مثـل صـندل و        هريك چهارتوله و مغز خيار شنبر شش توله به روغن بادام شش ماشـه كننـد واطليـه مبـرد                   

سفيدآب و گل ارمني وافيون هريك سه ماشه به آب كاهو و گشنيز بر اعضاي جماع نهند واز چيـزي كـه او را قـوي                          

ضرورت قوي حجامت و ارسال علق بر نفـس قـضيب    نمايد حذركنند و برعطش صبر نمايند و قبل از تنقيه بدن و بي     

هـا    وفر و برگ و بيخ و عرق و شـربت و روغـن آن هرچـه از ايـن                  استعمال نكنند جالينوس گفته كه استعمال گل نيل       

فرمايد كه چون اين مرض ظاهرگردد و بايد كه فصد و حجامت و               ميسرآيد در اين مرض منفعت عظيم دارد شيخ مي        

ارسال علق كنند بعده اسهال آورند ليكن نه به يك دفعه كه چيزي به سوي اعضاي عليله فرودآيد بلكه اندك انـدك                      

الثعلـب وخيارشـنبر و بمـرق حلـزون و            هستگي و آن به مثل آب لبالب به خيارشنبر و آب چغندر و به آب عنب               به آ 

بمرق بقول بارد ملين طبيعت مثل اسـفاناخ و قطـف و ماننـد آن كننـد و از سپـستان و آلـو و خطمـي و چغنـدر و                               

نند حتي كـه بـشوكران و قيموليـا و          شيرخشت حقنه سازند و در اطليه مبرده قويه براعضاي جماع و پشت مبالغه ك             

جميع آن چه در فرياقيسموس حار گذشت و در اورام انثيين بيايد و بيخ نيلوفر و بيخ سوسن به صاحب ايـن مـرض                        
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موافق است عباس گويد كه چون ورم حار باشد فصد با سليق كنند و به اغذيه لطيفه مـزورات بـه كـدو و اسـفاناخ و                   

العـالم و آب      غذا سازند و به اشياي مبرود مثل صندل به آب گشنيز و كـاهو و آب حـي                 چغندر به آب انار و آب غوره        

عنب الثعلب و آب خرفه و به مرداسنگ و گل ارمني به سركه ممزوج به آب سرد بر ذكـر طـال كننـد واز خـواب بـر                             

  . پشت منع نمايند

 به شرط بر ذكر نهند و يا زلو بـر آن            و ماءالشعير و آب خرفه و آب عصي الراعي بنوشند پس اگر ساكن نشود محاجم              

شـود و اخـتالج    نويسند كه چون عالج فريسموس به زودي نكنند قضيب بزرگتـر مـي   چسپانند جرجاني و ايالقي مي  

كند و ايستاده ماند و ادعية متمدد گردد و آماس گرم  پديد آيد و زود بكشد و عالجش اين است كـه رگ هفـت                            مي

الثلـب    ايند و اگر حاجت تليين طبع بود بنفشة خشك در جالب يا آب لبالب و آب عنب                اندام و صافن زنند و قي فرم      

و طبيخ پر سياوشان و خيار شنبر دهند و به ماءالشعير كه در آن سپستان و خطمي و آلوسياه پخته باشند به روغـن                     

ب سـود دارد و     الثعلـ   سـبز و آب بـرگ عنـب       بنفشه و شكر حقنه كنند و ضـماد از آرد جـو و خطمـي و آب كـشنيز                    

مرداسنگ و سفيدآب و قيموليا وگل ارمني با سركه و گالب طال كردن نافع بود و كشكاب و آب  انار و شربت بنفشه                        

و شربت نيلوفر و شربت عناب دهند و بر كمرگاه و باطن ران حجامت كنند و ويوخه بچسبانند و اگر صـاحب مـرض                        

از مزورات اسفاناخ و نيـشوق و آلـو بـه روغـن بـادام غـذا سـازند                   جوان باشد يك طسوج يا نيم دانگ كافور بدهند و           

خجندي گويد كه اين از امراض تمددي است و كسي را كه تشنج در ابتداي اين مرض عارض شـود و شـكم منـتفح                         

گردد و عرق سرد آيد دفعةًً بميرد پس بعد فصد و تليين طبيعت و اضمدة بارد سكنجبين بـه شـيرة خرفـه دهنـد و                          

  .د مثل ماءالشعير يا ماش به شيرة مغز بادام يا كدو و اسفاناخ ترش كرده يا بدون ترشي بخوراننداغذية بار

  غديوط

بعضي گويند كه اين مرض را غديطه و صاحب او را غديوط گويند و آن است كه چون جماع كند وقت انـزال بـراز او                          

ضالت مقعد و تحليل روح بـود و گـاهي ايـن            بيرون آيد و مقعد او ضبط نتواند كرد و سبب آن استرخاي اعصاب و ع              
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مرض زنان را نيز عارض شود و بيشتر كساني را افتد كه شغل بسيار به جماع دارند و لذت بسيار از آن يابند و مني و               

خون ايشان در غايت رقت و حدت بود و نزد انزال بسيار سست شوند و حالتي مثل غشي ظاهر گردد و اكثـر ايـشان                         

 در حالت خالي معده جماع نمايند و تا براز نكنند به جماع مشغول نشوند و                عالجو متخلخل باشند    مترهل اال بدان    

گل ارمني و مصطكي و كندر و گلنار و مانند آن ادوية قابضه در رب به و شـربت انـار شـيرين آميختـه بخورنـد و از                             

ر روز به قدر يك مثقال مقرح ياقوتي با         همين ادويه شياف ساخته بر دارند و ايضاً هر صباح قرص گلنار خوردن و آخ              

هاي خـشك مبـرز بـه زيـره و            گالب و عرق بيدمشك ميل نمودن مجرب است و اغذية قابضه حابس شكم مثل قليه              

نويـسد بايـد كـه مـراهم و            مي بوعليگوشت وكبك و تيهو و كردناج و برنج بريان به اندك روغن پخته تناول كنند                

ثل روغن ناردين خاصةً و روغن سرو و روغن الهـل اسـتعمال كننـد و ايـن مـرهم                    اضمدة قابضة مقويه عضل مقعد م     

نيكوست كهربا و اقاقيا و سوسن خشك و گلنار سائيده به روغن سفرجل و روغن حنا مرهم سـاخته دائـم بـر عـضل                         

مـازو و   كـه شـافه از رامـك و           مقعد استعمال نمايند و حموالت حابسه و خصوصاً هنگام جماع به عمل آرند مثـل آن               

كه گويند كه اجادت و تبريد و تلطيف اغذية ايشان كننـد              كندر و گلنار بردارند و ايضاً ادهان قابضه حمول كنند و آن           

خوراننـد    امري است كه آن را در اين معني مدخلي نيست يا رب كه از آن مراد به اغذية قابضه باشد كه ايشان را مي                       

كنند نزد من در آن فائده اين است بلكه واجب است كه همگي   ذكر ميهاي چرب بارد كه براي اين و همچنين حقنه

عنايت به تدبيري كه گفتيم و به كسر مدت مني و تقويت قلوب و ادمغة ايشان مصروف دارند ابن الياس گويد كه هر          

دل آالس هـر واحـد سـه درم صـن     صبح شربت به ده درم با يك مثقال اين قرص بدهند گلنار گل ارمني اقاقيـا حـب         

سفيد نيم درم صمغ عربي كندر هر واحد دو درم كوفته بيخته به آب سيب سرشته قرص سـازند و ايـضاً هـر صـباح                          

جالبي از شربت سيب و يا از شربت حماض يا ريباس ده درم به گالب ده درم و مفرح ياقوتي مثقـال بدهنـد و غـذا                           

ند و اين شياف بردارند گلنار رامك اقاقيـا گـل ارمنـي             مزورة زرشك يا سماق يا انار دانه به لحوم تيهو و دراح بخوران            

مساوي كوفته بيخته به آب مورد تر سرشته شياف سازند و چون ارادة مجامعت كننـد آن روز دو سـه مرتبـه در آب                         
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ها جماع    گويند كه بعد تبرز و تنقية امعاي مستقيم به فتائل يا حقنه           صاحب ترويح   سرد در آيند پس جماع نمايند       

اين فتيله نافع اين مرض است اقاقيا رامك گلنار كندر صمغ عربي هر واحد يك جزو سائيده حمـوالت مثـل                     كنند و   

خستة خرما ساخته بردارند و در اكثر ايام تعاهد حمول روغن ناردين و مالش آن نمايند و اين فتيله نيـز مفيـد گـل                         

عمال كنند و گويند كه اگر قطعة بـرف در دبـر            ارمني مازو گلنار اقاقيا كهربا هر يك يك جزو به آب آس سرشته است             

بردارند اين علت را نفع كند و اجادت اغذيه بنابر تقويت و اصالح اعصاب و تبريد اغذيه از جهت تكسير حديت منـي                       

و تقليل تحليل بدن و بنابر تغليظ روح و تلطيف اغذيه به جهت تقليل مني و تولد فضول از آن در عالج ايـن مـرض                          

كه حدت مني را بشكند پس شبق كم شود فلهـذا بايـد               كند بنابرآن   رد و حقنهاي چرب مبرد فائده مي      دخل عظيم دا  

كه ايشان را بر پشت خوابانيده حقنه كنند تا كه تأثير او در تبريد گرده قوي باشد انطاكي گويد كـه سـببش افـراط                         

كه به اغذية يابسه مثـل قاليـا و         لذت است پس عضل مقعد به سبب حل رطوبات به سوي آن مسترخي گردد و بايد                 

الحديد و ؟ و معجون سنبل بخورانند خـضر گويـد كـه در طبـيخ                  كعك غذا سازند و ادوية مجففه مثل معجون خبث        

اشياي قابضه مثل سماق و گلنار و گل سرخ و مازو و مانند آن كه در استرخاي مقعد مذكور شد مريض را بنشانند و                        

مثل جوزالسرو  و ابهل و گلنار و مانند آن حقنه كنند و در روغن قابض مثـل روغـن                    هاي قابضة مقوية مقعد       به حقنه 

الحديد حل كرده طال كردن نافع غديوط و مقوي شرح است خصوصاً چون با                مورد و سرو و ابهل قدري اقاقيا و خبث        

هاي قابضه و اضمده و        اقتباس گويد كه اول به معالجة استرخاي مطلق پردازند و روغن           مؤلفنبيذ كهنه پخته باشند     

االثر است و پيش از جماع مخـدرات ماننـد            آبزنات نافع اين مرض به عمل آرند و در آب معادن تا دير نشستن عظيم              

برشعشا و معجون بنگيان تاليف حكيم علي گيالني خورده و شياف قابضه در دبر برداشته مشغول به جمـاع شـوند و                      

ايذيميريا و غذا قليه مغز كسي و پالؤ حبش و كچتري بنوماش بريـان    كذا فيگاه باشد كه اين مرض زنان را هم افتد 

كه در آن دارچيني و زيره و قرنفل و قاقلين و فلفل و زعفران افتاده باشد با سرشير دهنـد و حكـيم كبيـر عليخـان                           

خـشك  دان و مغـز سـر آن و گوشـت خارپـشت كـه در آن پودينـة                     شخصي را به خوردن امعاي خروس پير و چينه        
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وااليچي كالن و زيرة سياه و فرنفل و دارچيني افتاده باشد به نان تنوري حكم فرمودند و زراوند طويـل چهـار حبـه                        

زربناد يك ماشه مصطكي دو ماشه در اطريفل كبير انطاكي نه ماشه سرشته به عرق باد رنجبويه نه توله وقت خـواب                

  .يافتو همچنين صبح دادند دو سه هفته به همين تدبير صحت 

  اُبنه

علتي است كه خواهش جماع كنانيدن در دبر باشد و بدون ادخال چيزي درد بر تسكين نـشود و آن را علةالمـشائخ                       

كه از صغرسن به مصاحب است ميزان به ابـتالي ايـن فعـل ناشايـسته                  اند يكي آن    گويند و آن را سه سبب ذكر كرده       

كه در عروق معاي مستقيم بـه          افوئي بر آن غالب بود سوم آن       كه مزاج   گردد و عاري آن شود و عاري آن شود دوم آن          

سبب حصول بلغم شود خارش عظيم افتد و اين قسم پيران را بيشتر عارض شود و زودتر عالج پذيرد به خـالف هـر                        

دو قسم اول كه عسرالبرء است و سبب چهارمي به قول صاحب شفاءاالمقام تولد و بدان در رودة مـستقيم و تحـرك                       

نگام گرسنگي است پس ساكن نشوند مگر به انصباب مني و اغتذا از آن و جرجاني از شيخ نقل كرده كـه ايـن       آنها ه 

علت كسي ا افتد كه در كودكي عادت اغالم كنانيدن كرده باشد و چون بالغ شود انديشة مجامعت و شهوت آن بر او                       

 و انتشار قـضيب او در اصـل خلقـت ضـعيف     غالب بود و مني او بسيار غير متحرك و دل او در سه اصل ضعيف باشد 

بوده باشد و يا در بزرگي به سبب ضعيف گردد و او را در آرزوي جماع باشد و بر آن قدرت تـام نداشـته باشـد پـس                             

كنند بـه بينـد و باشـد كـه            شهوت جماع او را بر آن آرد كه خواهش نمايد كه مجامعتي را كه دو كس با يكديگر مي                  

د كه اين كار با وي كنند پس در آن هنگام شهوت او حركت نمايد چون جماع كـرده شـود                     افراط شهوت او آن خواه    

يا انزال كند يا آن عضو تناسل او حركت كند و از قضاي شهوت او متمكن گردد پس بعضي از آنها بدين كار بر لذت                         

صـل نـشود لـيكن بـه حـصول      قدرت يابند و بعضي بدان انزال كنند و لذت انزال يابند و بعضي از اين هر دو هيچ حا          

جماع و خصوصاً در نفس خود لذت يابند و به قول شيخ اين بالجمله از سقوط نفس و تخشت طبع و رداءت عادت و                        

تر از اعضاي مردان بود يعني اعضاي آنها شبيه به اعضاي زنان در نرمي و                 مزاج اتوثي باشد و گاه اعضاي ايشان جميل       
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له نقل كرده كه اين مرض طبيعي بود يا مكتسب اما طبيعي كه حـصول او بـالطبع                  الدو  جمال باشد و گيالني از امين     

باشد يا به سبب امري در والدين بود و يا چنين نباشد و اول چنان باشد كه پدر مبتال به اين مرض بود پس در پـسر    

 در حمل و قريـب از آن        حاصل شود و از قبييل امراض متوارثه باشد و يا درد بر او جماع بسيار كرده باشد و خصوصاً                  

اند كسي كه كثرت مباشرت درد بر زوجة          پس او را در التذاء بدين عادت گردد و آن در پسر حاصل شود و لهذا گفته                

خود كند پسر او مجبول به اين مرض شود خاصةً چون اين فعل در حالت حمل يا در مـدت رضـاعت كـرده شـود و                           

 يا به سبب مخالفت اعضا از حال نفس بود و يا چنين نباشـد و اول چنـان                   كه اين امر در والدين نباشد       ثاني يعني آن  

بود كه بر مني نفس انوثيت فائض شود و اعضا قابل تر بهر شكل ذكوري باشند پس در اين هنگام مولـود اگرچـه در                         

 و اعـضا    ظاهر مرد باشد در حقيقت زن بود و لذلك گاهي ضد اين اتفاق افتد يعني بر مني نفس ذكوريت فائض شود                    

قابل شكل انوثي باشند پس مولود در اعضا زن باشد و در حقيقت مرد بود و دوم چنان باشد كه قلب و دمـاغ هـر دو                           

الحراره غير مؤلد رياح باشد       ضعيف مخلوق باشد و انثيين چنان مخلوق بوند كه مني بسيار پيدا كنند و آن مني قليل                

 او بود و عاجز از جماع به سبب ضـعف قلـب  و دمـاغ او باشـد و     پس آن مولود كثيرالشهوت به سبب وفور مني مني       

بدين جهت انتشار ابداً حاصل نشود و آن مشتاق جماع بود و بـر آن قـادر نباشـد و چـون جمـاع كـرده شـود لـذت                              

مشاهدة محبوب در احساس به وجود او در بيايد پس بعضي از ايشان چون جماع كرده شوند انزال كنند يا به استمنا               

ا بدون آن پس يا اين لذت التذاذ به لذت انزال نمايد و بعضي از آنها منزل نشوند ليكن آالت منـي او بـه حركـت                           و ي 

مجامعت گرم شوند پس او را انتشار طبيعي عارض شود و اما مكتب از اين مرض پس اكتساب او يا به سـبب امـري                          

يا تابع مزاج بود و اين چنان باشد كـه مـثالً چـون    باشد كه بدن را حادث شود و يا چنين نباشد و امر حادث به بدن        

بلغم غلبه كند و در امعا كثرت پذيرد و به سبب طول احتباس او را شوري موجب حكه در اسافل امعا عارض شـود و                         

تر باشد لذت زياده دهـد بـه سـبب            حاجت به حك كنندة آن از داخل مثل قضيب در نرمي افتد و هر قدر كه عظيم                

يع اطراف و هنگام انصباب مني و جريان او بر آن خارش تسكين يابد چنانچه خارش عضو جرب                  شمول محاكيت جم  

به ريختن آب نيمگرم بر آن تسكين پذيرد و چنانچه حكه عارض فم رحم زنان ساكن شود و لهذا گاهي بعض مابون                      
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 را و كـسي را كـه اعـضاي          شود صاحبان امزجة بـارده      كبيرالنفس شجاع قوي بر جماع باشد و ابنه در اكثر حادث مي           

توليد در اصل بارد ضعيف و ذكر و خصيتين او در غايت صغر باشند عالج آنچه بر سبيل عادت و غلبة مـزاج انوثيـت                         

باشند نصيحت و استهزا در ايـشان         الحيا و ذو وقاحت مي      باشد نصيحت بالغ قوي نمايند و اگرچه ارباب اين علت قليل          

استهانت و محاكمات و مخاصمات و به اشـتغال انـواع سـموم و غمـوم و افكـار در                    كند و به ضرب و حبس و          اثر نمي 

غوامض امور و گرم كردن خصيتين امر كنند تا باشد كه از اين فعل بد باز ماند و آنچه به سبب حصول بلغم شور بود                         

 آن حقنـه كنـد و       در تنقية مادة موجبه كوشند و به چيزهاي مسكن خارش چون روغن بنفشه و لعابات موافقه و جز                 

ترين مردم كسي است كه در ايـن          فرمايد جاهل    شيخ مي  اقوال مهره آنچه به سبب و بدان باشد به عالجش پردازند          

كه اين علت وهمي است نه طبيعي و مزاجي و اگر ايشان را عالجي نفع                 علت ارادة معالجه ايشان به عالج كند بهر آن        

را بشكند و نشاط ببرد چون غم و انديشه و كارهاي مهـم و گرسـنگي و   ها اشيائي است كه شهوت  دهد بهترين عالج  

اند كه بهر تبريد پشت بـر    و ابن تلميذ از محمد زكريا نقل كردهجرجانيچه بدين ماند     بيخوابي و حبس و ضربي آن     

د خفتن  زمين سرد و بر بستر سرد چون كتان و برگ بيد و برگ گل خفتن و بر پارچة كه به آب يخ سرد كرده باشن                        

گويد مردي را ديدم كه هرگاه بر بر بستر بهر خفتن آمدي ايـن                و صفحة اسرب باريك بر ميان بستن سود دارد و مي          

شهوت در وي بجنبيدي عالج او بدين نمو كردم كه از يخ شيافي تراشـيده در دبـر نهـاد آن شـب بـه آرام خفـت و                             

 مني در اين علت سود دارد اما شياف يخ جـز مـردم              مستغني شد و گويد كه جمله ادوية مزيل شهوت جماع و مقلل           

جوان و قوي را نشايد ديگران را مضرتهاي ديگر آرد و جماع كردن و منزل شدن نفع دارد و جماع نه كـردن سـخت                         

زيان دارد و اين دوا شهوت جماع باطل كند و تقليل مني نمايد نيلوفر خـشك ده درم گـل سـرخ پـنج درم صـندل                           

پنج دانگ اين ده شربت است و اگر كسي كافور نخواهد گل سرخ پنج درم اسغول ده درم تخـم                    سفيد دو درم كافور     

كاهو تخم كاسني تخم خرفه هر يك سه درم كشنيز دو نيم درم سفوف ساخته سه درم از اين يا نـيم اوقيـه سـركة                          

ه كردن به شراب انگوري     ممزوج به آب سرد بخورانند و اگر كسي سركه نخواهد به آب سرد بخورد و يا به گالب حقن                  
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نويـسد    ميگيالني  مسكر قوي سود دارد بلكه يك حقنه يا دو حقنه بدان كفايت كند و اين در ازالة آن آزموده است                     

كه اگر جدوار اصيل به سركة ترش كهنه سائيده با پنبه آلوده حمول كند ازالة ابنه كند و اگر اين سه مرتبه به عمل                        

ام و بعيد نيست كه آن از قسم حادث از بلغم بورقي              ن معالجة بسيار كسان به اين دوا نموده       آرند اثر او باقي نماند و م      

كند به نـوعي كـه        در امعا باشد و لهذا اين تدبير در ازالة ديدان صغار متولد در مقعد كثيرالنفع است و آن را دفع مي                    

دوا بعد تنقية بلغم شور استعمال كننـد        نويسند كه اگر اين       ماند حكيم شريف خان مي      مدت مديد بر صحت باقي مي     

 گويد كه آنچه از انحالل مادة بورقيه در عروق مقعد باشد در آن نوشيدن چيزي كه اخـراج   انطاكينفع شديد بخشد    

اخالط حريفه نمايد مثل الجورد مع غاريقون و صبر و مصطگي و قرنفل به شير تازه واجب اسـت و ايـن معجـون در                       

اريقون عاقر قرحا سعد هر واحد يك جزو و تربد سفيد سناي مكي گل سرخ هر واحـد نـصف     ازالة ابنه مجرب است غ    

جزو مغز بادام تلخ ربع جزو به عسل معجون سازند شربتي از آن چهار درم به آب عناب و نعنـاع و ده مرتبـه بـه آب                            

 كند ازالة ابنه ميماهي شور حقنه كنند و در خواص آمده كه خاكستر موي ران راست كفتار حموالً و طالء.  

  اورام خصيتين

فرمايد كه اين ورم گاه در نفس خصيه بود و گاه در صفن يعني كيسة آن و آنچه در صفن                      يعني آماس خايه شيخ مي    

باشد لمس او ممكن بود و حال صالبت و لينت و رنگ او دريافت شود و اكثر بي تپ بود و آنچه در خصيه باشد ايـن                           

اند كـه گـاهي     و لهذا گفته اكثر با وي تپ بود چه عضو شريف است و اتصال به قلب داردمعرفت از آن مشكل بود و 

كند بنابر مشاركت قلب و اكثر در ورم حار كيسة خصيه ساقط شود و خصيه معلق بماند بعدة كيسه برويد                      هالك مي 

يض محتـاج بخـصي كـردن       و به مراهم ملتحم شود و صلب از اول پيدا گردد و اكثر خصيه متاكل شود و ضرورةً مـر                   

شود تا تاكل با ورده و شرائين آن منتشر نگردد و بيشتر ورم خصيه بود پس سرفه زائل شود چه مـادة آن بـه سـوي                           

سينه انتقال نمايد و ورم خصيه حار باشد يا بارد و سبب ورم حار مادة دموي بود يا صفراوي و سبب و رم بارد مـاده                          

ه قول جرجاني سبب آماس گرم خـصيه در اكثـر اوقـات آن بـود كـه در حالـت                     بلغمي باشد يا سوداوي يا ريحي و ب       
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شهوت جماع مني حركت كند و به سببي خارج نشود و در جاي خويش محتبس بماند و آماس گرم و سـرد را اگـر                         

عالج صواب نكنند صلب شود و اين مرض به ندرت زنان را نيز افتد و عالج هر دو واحدست طريق تـشخيص اقـسام                        

مذكور بايد كه از مريض حال رنگ خصيه و كيفيت ملمس آن و شدت و خفت درد بپرسند اگر سـرخي رنـگ و                        ورم  

گرمي ملمس و شدت ورد بگويد و با تشنگي و زردي قاروره بود ورم حار باشد پس اگر عظم حجم ورم و ثقل و تـپ                          

التهاب موضع و تپ صفراوي بود ورم       دموي نيز پيدا بود ورم دموي باشد و اگر با شدت حرارت و تشنگي و حرقبت و                  

صفراوي باشد و اگر سفيدي رنگ و سردي و نرمي ملمس و قلت درد بگويد و سفيدي قاروره و عدم تـپ و تـشنگي                         

بود ورم بلغمي باشد و اگر كسودت رنگ و صالبت ملمس و عدم وجع بيان كند ورم سوداوي باشد و اگر با وجود آثار                        

  .ود ورم ريحي باشدورم بلغمي يا انتفاخ و خفت ب

  عالج ورم حار خصيه

فصد باسليق از جانب ورم گيرند بعد از آن فصد صافن و يا حجامت قطن نمايند و چسپانيدن زلـو نيـز فائـده بـسيار                          

الثعلب گل    كند و تبريد از لعاب بهدانه و شيرة عناب و شيرة تخم كاهو مقشر و شربت نيلوفر دهند و آرد جو عنب                       مي

ل سفيد در آب كشنيز سبز سائيده ضماد كند و پارچه به گالب و سركه و لعاب اسپغول تر كـرده                     ارمني رسوت صند  

الثعلب سبز يا كاسني سبز افزايند و اين روادعـات تـا زمـان ابتـدا اسـتعمال                    برنهند و اگر خواهند آب كشنيز يا عنب       

رد بـاقال يـا روادع بياميزنـد و بعـد از انتهـا و               نمايند و بعد از ابتدا تا زمان انتها ادوية محلل مثل آرد نخود آرد جـو آ                

الملك و صبر و زيره و مانند آن در روغن گـل و زردة تخـم مـرغ آميختـه                      انحطاط محلالت صرف مثل بابونه و اكليل      

ضماد نمايند و از غذا بر آش جو و كهچري مونگ اقتصار ورزند و اگر از اين تدبير فائده نشود بعد از نضج به مـسهل                           

قيه نمايند ليكن از مدرات چيزي با وي يار نكنند ذكر ادوية مفرده مفيد ورم حار خصيه ضماد گل شـاموس                     صغرا تن 

مخلوط به آب و روغن و گل و كذا آرد باقال به آرد جو يا به روغن گل پخته و كذا كشنيز به عسل و يا به مويز منقي                             

ا برگ آس كوفته به شراب يكساله سرشته و كذا برگ           و كذا طحلب و كذا بزرالبيخ سوده تنها يه به شراب پخته و كذ             

بيخ و كذا پشك بز و آرد جو و كذا مسكة تنها و به آرد باقال و كذا مازو سبز سوده به آب پخته به روغن گل آميخته                            
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و كذا سفيدي بيضه تنها يا به آرد باقال آميخته و كذا گل مختوم به روغن گل آميخته و كذا خطمي مطبوخ و شـرب             

الثعلب و روغن گل آميخته و شرب و ضماد تخـم قثـار بـستاني هـر                   طول آن و كذا ضماد گل قيموليا به آب عنب         و ن 

واحد نافع ورم حار انيثين است و ايضاً ضماد مرداسنگ به گالب سوده مجرب استاد مرحوم است وكـذا بـرگ قنـب                       

 و گاهي با لوبيا و گاهي با كندر و گاهي بـا           سائيده گرم كرده بستن براي تسكين ورد و تحليل مجرب و گاهي با باقال             

النفـع و   مصطكي و گاهي با برگ گل سرخ و گاهي با گل بابونه و گاهي با روغن ثل و گـاهي بـا روغـن بابونـة جـرب                     

نيم آثار آب جوشانيده بخار آن بگيرند و خصيه را به آب آن بشويند و بـه                   عجيب است و اگر برگ بنگ نيم پا در يك         

يند ورم و خارش خصيه دفع كند ذكر ادوية مركبه نافع ورم حار خصيه اسـت صـندل سـفيد صـندل                      ثفل ضماد نما  

سرخ آرد باقال در آب كاسني ضماد كردن تجرب سويدي است و ضماد سرگين گاو آرد باقال و آب كاسني نيـز نـافع                        

جو و تراشة كدو و آب كشنيز       وكذا سرگين بز سوخته و بزرالبيخ مساوي به آب نيمگرم مفيد و ضماد بزرالبيخ و آرد                 

الثعلب و آرد جو وخطمي سفيد و روغن گل و سركه و زردة بيضه به  و طحلب و صندل سرخ نيز مفيد است و يا عنب         

اندكي زعفران سائيده ضماد كنند و اين ضماد رادع است برگ كاكنج آرد عدس آرد باقال حضض مكي كوفته بـه آب           

شته ضماد نمايند و يا بعد فصد صافن كاكنج آرد عدس زردة تخم مرغ روغـن                الثعلب سبز سر    كشنيز تازه و آب عنب    

گل ضماد كنند و اگر درد شديد باشد قدري پوست خشخاش و كاهو افزايند و ايضاً در ابندا برگ كشنيز سبز و مكوه                  

هر يك  وكاسني و كاهو هر يك هفت ماشة صندل سفيد و گل ارمني و شياف ماميثا و كشنيز خشك و تخم كاسني                      

سه ماشه ضماد كنند و اين ضماد  رادع در ابتداي اورام خصيه و ذكر بعد تنقيـه مـستعمل و از تـاليف والـد حكـيم                            

علويخاني است صندل سرخ گل ارمني شياف ماميثا حضض مكي بوش دربندي گل قيموليا گل شاموس حجراليهود                 

ني سبز آب كـشنيز تـازه آب كـاهو آب كوكتـار     الثعلب آب برگ حنا آب كاس  و سنگ سر ماهي آرد باقال به آب عنب        

سركه آب كدو تازه سرشته ضماد نمايند و اگر در آخر زمان تزايد در اين ضماد بيـضة سـنگ پـشت و گـل بابونـه و                            

الملك داخل كنند بهتر است و اين ضماد براي ورم و درد خصيه نيز معمول اسـت گـل خطمـي گـل خبـازي                           اكليل

ماشه آرد باقال يك توله تخم كثف شش ماشه روغن گل روغن بابونه هر يك سه ماشه به                  اكليل بابونه هر واحد چهار      
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گرم ضماد نمايند و ضماد گل خطمي آرد جو آرد باقال مهـرا               آب كشنيز سبز يك توله گالب دو توله خمير كرده نيم          

اسـت گـل قيموليـا      پخته با زردة بيضة مرغ و قدري صبر زرد و نيز مفيد اسـت و ايـن طـال نيـز معمـول و مجـرب                           

الثعلب آرد جو گل خطمي سفيد كشنيز تر همه را در روغن گل و زردة تخم مرغ و سركه و اندكي زعفران طـال                          عنب

نمايند و اگر گل ارمني و آب كشنيز تازه در هاون رصاص خوب حل كنند تا قوت رصاص بگيرد پـس قـدري روغـن                         

الثعلب گل    اب مستعمل اهل خراسان است و ايضاً آرد جو عنب         بنفشه آميخته طال نمايند به قول حكيم علي در اين ب          

الملك اضافه كننـد و ايـضاً بهدانـه        ارمني در آب مكوه سبز سائيده ضماد كردن معمول است و بعد يك دو روز اكليل               

الملك   الثعلب بابونه گل خطمي اكليل      عناب سپستان در عرقيات جوش داده شربت بنفشه داخل كرده بخورند و عنب            

ر يك پنج ماشه افيون زعفران هر واحد يك ماشه جدوار دو ماشه به آب كشنيز سبز سوده ضماد نماينـد و ضـماد                        ه

الملك بابونه آرد جو كوفته بيخته به شير گاو پخته روغن گـل آميختـه بـراي ورم و سـوزش نـافع                   گل خطمي اكليل  

بيعت كنند و خصوصاً به چيزي كه از اسفل         فرمايد واجب است كه فصد نمايند و اطالق ط          است اقوال حكما شيخ مي    

استعمال نمايند پس اگر حموالت استعمال كنند نفع عظيم نمايد و جذب ماده به سوي مقعد كند و گاه بعـد فـصد                       

رگ دست به فصد دوم از صافن  احتياج شود و بايد كه رعايت جانب وجع كنند و فصد از طرف او گيرند و اگـر درد                           

بايد كه تخفيف غذا كنند و گوشـت و ماننـد             ون به حسب واجب از هر دو دست برآرند و مي          در هر دو خصيه باشد خ     

آن ترك نمايند و تدبير لطيف فرمايند و اوال بر عضو پارچه در سركه و گالب و در لعابات و عصارات بـارده تـر كـرده                   

الثعلب و آب     ايند بگيرند آب عنب   سرد نموده بنهند و چون در ازدياد شروع كند مثل اين اضمده و اطليه استعمال نم               

كدو و آب ني تر خاصة و آب كاسني و آرد جو و باقال و اندكي زعفران وروغن گل و بكار برند و ايضاً بـرگ كـاكنج و                             

ايم ايـن اسـت آرد بـاقال و بنفـشه             چه تجربه كرده    آرد جو و آرد عدس و ايضاً برگ ني و آرد باقال و روغن گل و از آن                 

ي مثل حلوا بپزند و ضماد نمايند و اگر حرارت و درد مفرط باشند احتياج به اخـتالط مثـل بـرگ                      سوده هر دو مساو   

بيخ يا روادعات افتد و اگر در آن قدري صالبت بود و از زمانة ابتدا تجاوز بين كرده باشد بايد كه به چيزي كه در آن                          

قال و بابونـه و خطمـي بـه لعـاب تخـم كتـان و                قوت انضاج باشد تدبير نمايند و اقرب منضجات از درجة ابتدا آرد بـا             
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ميفنتج است و ايضاً آرد جو به عسل و آب و ايضاً برگ كرنب پخته به آرد جو و زردة بيضه و روغن گـل و امـا چـون                 

احتياج به تحليل شود و تزيد بايستد پس مجرب نيكو اين است كه مويز منقي و زيرة سياه هر دو بسايند و به طال يا 

خته ضماد نمايند و يا برگ كرنب و حلبه هر دو پخته و يا آرد باقال و مويز منقي و زيره در شراب ممزوج                        ماءالعسل پ 

الثعلب و يا خاكستر خستة خرمـا و          پخته و يا آرد جو به سرگين گاو در سركه مع اندك خانة زنبور و قدري آب عنب                 

 زردة آن و يا بيخ خيار و شتي به شراب عسل            خطمي مساوي به سركه سرشته و يا خاكستر كرنب به سفيدة بيضه يا            

نـيم جـز و    و بيخ سوسن كوفته مثل مرهم سوده و يا مويز منقي پنج جزو و مغز حبةالخضرا  در آب جوشـانيده يـك                  

زيره يك جزو كرنب نه جزو صمغ صنوبر سه جزو به عسل سرشته و ايضاً براي ورم مع قـروح چـرك نقـره در زيـت                           

الـبطم و اشـق مـساوي روغـن سوسـن و              ه عده موم در ايتنج بر آن انداخته بردارند و ايضاً علك           بپزند تا به قوام آيد ب     

روغن گاو به قدر كفايت و ايضاً بيخ حبق بسويق و ايضاً حلبه و بزركتان به آب و عسل و ايضاً ورودي شراب كهنه مع                  

ضج و براي بارد و ريحي قوي است بگيرند نخود چه در ورم بارد بيايد و ايضاً كه براي ورم محتاج به ن        سويق و ايضاً آن   

سايه و مويزج يك يك جزو عقارب سوخته يك جزو ضماد نمايند و ريختن اندك روغن زنبق در احليل اين را و ورم                       

بارد را خاصة نافع است وكذلك تعليق قوةالصبغ بر آن و چون ورم دبيله باشد شـگافتن او نـزد كيـسة خـصيه جـائز                          

گردد بلكه واجب است كه مرام آرد برنج بـه آب سرشـته بـر آن                  جائز نبود كه گاهي ناصور رد مي      است و قريب مقعد     

نهند تا منع كشادن او نمايد و در آخر آن مشك به روغن زنبق در احليل بزراقه رسانند كه به غايـت نـافع اسـت يـا                            

 مثل اورام سائر اعضا از انصباب مواد گويد كه اورام عارض مذاكير روغن زنبق تنها به مرات كافي بود صاحب كامل مي

شود پس هر گاه ورم حار عارض گردد فصد باسليق كنند و اخراج خون بـه                  به سوي آن و تولد ماده در آن عارض مي         

حسب وجوب قوت و سن و زمان و عادت نمايند و از اشياي شيرين اجتناب كنند و لحوم منع نمايند و تـدبير سـائر                         

ها مذكور اسـت بايـد كـرد و بـر خـصيتين بـه طحلـب مخلـوط بـه آرد جـو و بـاقال و آب                               ناورام حاره كه در باب آ     

الثعلب و آب كاسني و اندك زعفران ضماد نمايند و اين دوا نيز ورم حار خصيه را نافع بگيرند آرد جو آرد بـاقال                          عنب

نج عوض زردة بيضه آميزنـد      الثعلب و زردة بيضة روغن گل سرشته طال نمايند و اگر آب كاك              آرد عدس و به آب عنب     



1334 

 

نويسد ورم كه از حركت مني و عدم خروج آن افتد اگـر در آن حالـت گرانـي در                      نيز نافع است جرجاني و ايالقي مي      

خايه پديد آيد جماع كند بعد نشستن در حمام تا ادوعية مني خالي گردد در حال ساكن شود و آمـاس نكنـد و امـا                          

ز حركت مني اول رگ صافن زنند يا بر ساق يا بر روي ران حجامت كنند و مـن                   چون آماس گردد يا از ماده بود نه ا        

مردي را كه اين ورم افتاده بود بر قطن حجامت فرمودم آماس و درد به يك روز زائل شد و ديگري را هـم حجامـت                          

ز جانب ورم كنند و     بر كمرگاه برابر گرده نفع بخشيد و قي كردن مادة ورم را از آنجانب باز گرداند و حجامت و فصد ا                    

الثعلـب و     اگر ورم در هر دو خصيه باشد در هر دو جانب بايد كرد و اول خرقه به عصارة كاسني و كشنيز تـر و عنـب                         

عصاره كدو تر كنند و سرد كرده بر آن موضع نهند و اين دوا نيز نافع عصارة كشنيز تـر و آرد جـو و بـاقال و انـدكي                              

اد كنند و ايضاً برگ كاكنج آرد باقال بنفشه و لعاب تخم خطمي سفيد سـود                زعفران در روغن گل به هم سرشته ضم       

دارد و اگر زردة تخم مرغ و اندكس سركه و روغن گل به اين ادويه بار كنند صواب بـود و اگـر درد و ضـربان همـي                             

ود و از حـد     فزايد اندكي برگ خشخاش و برگ كاهو و مانند آن با ضماد بايد آميخت و هرگاه درد و ضربان ساكن ش                    

ابتدا در گذرد ادوية محلله به كار برند چون آرد جو و آرد باقال و خطمي سفيد و بابونه و لعاب تخم كتان و ميپختـه                          

سرشته و هرگاه آماس صلب شدن گيرد محلالت قوي به كار برنـد چـون مقـل و اشـق و پيـه بـط و پيـه گوسـفند                              

 گويد كه بعد فصد باسليق هر صبح جالب از عناب و آلـو              لياسابن ا ايد    چه در عالج ورم صلب خصيه ياد كرده         چنان

سياه هر واحد ده عدد و از شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم بياشامند وغذا ماءالشعير يا مـزورة مـاش و شـيرة                          

د و  الثعلب و آرد باقال و عدس و آب كاسني ضماد سازن            مغز بادام دهند و به آرد جو و طحلب و آب كشنيز و آب عنب              

يا پارچه به سركه وگالب و عصارة كشنيز تر كنند و سرد كرده گذارند وتليين طبيعت به مطبوخ فواكـه مـع فلـوس                        

خيار شنبر با شير خشت و ترنجبين هر واحد ده درم كنند و يا بگيرند شربت بنفشه و ترنجبين و فلوس خيار شـنبر                        

نحطاط قريب شود بگيرند بابونـه و اكليـل و شـبت هـر     هر واحد بست درم و در آب گرم كرده بنوشند و چون زمان ا        

 گويد كه بعد فصد باسليق يا صـافن         خجنديواحد يك كف و كوفته بيخته به زردة بيضة مرغ آميخته ضماد نمايند              
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و حجامت ساقين و اخراج خون به قدر احتياج هر صبح شربت عناب و نيلوفر يا غوره يا سكنجبين مفـرد يـا مركـب                         

ين طبيعت به حقنة لين نمايند و تليين به حقنه اولي است و نزد انحطاط بـه مثـل بابونـه و اكليـل و                         بياشامند و تلي  

بنفشه مخلوط به زردي بيضه و آب كرنب ضماد نمايند و در عالج اورام خصيه اهمال ننمايند زيرا كه اكثر مـشاهده                      

اح سكنجبين يا شربت آلو يا تمرهندي به        گردد و در ورم صفراوي هر صب        ايم كه به سرعت منتقل به صالبت مي         كرده

شيرة تخم خيارين يا به شيرة خرفه بنوشانند و غذا ماءالشعير ترش به تمر هندي بدهند و آب هندوانه در ايـن نفـع                        

نويسد كه در ابتدا فصد باسليق از         كند و باقي عالجش قريب به عالج ورم دموي است اال در مجرد فصد سعيد مي                 مي

ر آن باشد بايد كرد و اگر در هر دو خصيه ورم باشد اول فصد از دسـت چـپ كننـد بعـد روز دوم از                           جانبي كه ورم د   

العـالم و     الثعلـب و آب حـي       دست راست نمايند و به حسب حاجت و قوت خون برآرند و طال به طحلـب و آب عنـب                   

متصاص انار ميخوش امر كنند     صندل و گالب كنند و تبريد مزاج به شرب ماءالشعير بعده به سكنجبين نمايند و به ا                

و شيره تخم خرفه و لعاب اسپغول به سكنجبين و جالب بدهند پس اگر ورم تحليل شود و تـپ سـاكن گـردد و بـه                      

مزورة غوره غذا سازند و نزد موم روغن بمالند و در حمام داخل شوند و بر موضع ورم آب نيمگرم بريزند قرشي گويد                       

 طبيعت و تقليل غذا و ترك لحوم و تعدليل مزاج اوالً روغن گل و انـدكي سـركه                   كه بعد فصد استفراغ صفرا و تليين      

به آرد باقال يا آرد جو ضماد كنند و يا سركه و گالب و عصارة كاسني يا كاهو يا كـشنيز تـر نهنـد و آنچـه مجـرب و                   

 به مثل بابونه وخطمـي و       محمود است اين است كه بنفشه و باقال هردو باريك بسايند بعد از آن اقدام بر انضاج كنند                 

هاي آن سائيده و بدانكه صاحب شفا واالمقـام بـر ايـن               باقال و تخم كتان نطول به آب آن و تضميد به ثفل آن و برگ              

الملك و زيرة سياه و حلبه و بنفشه عوض باقال افزوده و وزن هر يك سه درم نوشته وگفته كـه بعـد از آن                           اجزا اكليل 

الثعلـب و آرد جـو و         لوط سازند و ابومنصور گويد كه به قيموليا و اندك زعفران و عنـب             به روغن گل و زردة بيضه مخ      

جا آثار غلبة خون باشـد        خطمي سفيد و غيره كه در ادوية مركبه مذكور شد مساوي گرفته ضماد نمايند و اگر در آن                 

ته به روغن گـل آميختـه       فصد باسليق كند و اين دوا نيكو است عدس مقشر و گل سرخ و پوست انار در آب بنگ پخ                   

ضماد نمايند كه بسيار نافع است ابن احمد گفته كه مرهم مذكور مطلقاً نافع است و نزد ضربان سـركه بـه گـالب و                         
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  الثعلب به افيون مفيد لعاب اسپغول و با آب عنب

  عالج ورم بارد خصيه

نخود و زيرة سياه و اكليـل و بابونـه و      در بلغمي منضج بلغم دهند و به مرات نمايند پس اضمدة محلله مثل آرد باقال                

حلبه و مقل و موم و روغن خيري و زردي بيضه و ميفنتج و مانند آن ضماد كنند و يا صبر در شـراب پختـه ضـماد                            

نمايند چون گل نيسو را جوشانيد و بر خصيه بندند براي رفع ورم و تسكين درد و استرخاي خصيه بيعديل اسـت و                       

 در اين باب مجرب و ضماد بيضة سنگ پشت براي ورم بارد خصيه مجـرب اسـت و مغـز                     نطول از آب مطبوخ آن نيز     

تخم بيد انجير در شير و پخته ضماد كردن نيز آزموده است ودر تحليل افراط نكنند تا ماده صلب نشود بلكه محلـل                       

 اگر حاجت تنقيه شـود      ذي تليين به كار برند و اضمده با روغن كنجد و با زردة بيضة مرغ سرشته استعمال نمايند و                  

مسهل بلغم دهند و بهترين غذا نخودآب است و در ورم سوداوي و صلب منضجات سودا بنوشانند و قي به ميقليـات                      

سودا نمايند و به ادوية ملية محلله مثل بابونه و اكليل و برگ كرنب و حلبه و تخم كتان و امخاخ مثل مخ ساق بقر و                          

 و صموغ مثل مقل و اشق و ميع لسائله به ميفنتج ضماد كنند و مرهم حـب                  گوزن و شحوم مثل شحم بط و ماكيان       

السفرجل و مرهم اكبر نيز در تليين و تحليل مجـرب و بعـد حـصول تليـين در ورم تنقيـه از مـسهل سـودا و حـب             

 افتيمون نمايند و در ورم ريحي به سبوس گندم و نمك و گاورس و نانخواه و تخم شبت وكذا پشك موش گرم كرده                      

تكميد كنند و جوارش كموني خورانند و روغن ياسمين كه اندران مشك و جند بيدستر حل كرده باشند در احليـل                     

چكانيدن نافع است و همچنين بستن برگ تنباكو گرم كرده و يا پارچة سفيد چهار ته كـرده در شـراب برانـدي تـر                         

در جلد پيدا بوده رطوبتي غربيه به عرق بيـرون          نموده بر خصيه نهند و از باال آن كباب به مطبوخ قنب كنند سوزش               

خواهد شد و در عمل يكدو بار نفع روديد و اگر زائل نشود هر چه در ورم بلغمي گذشت به كار برند ذكر ادويه مفرده                         

مفيد اورام بارد خصيه ضماد صابون اتعاف كه آن شجرة ابي مالك است و كذا بابونـه در تحليـل ورم اثيـين مجـرب                          

 و كذا جوز بوا چون سي روز متواتر ضماد كنند در تحليـل اورام صـلب و غيـر صـلب مجـرب اوسـت و         سويدي است 
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ضماد نخود سرخ يا سياه تنها به عسل مطبوخ  و كذا كشنيز به عسل و كذا زيرة سياه تنها يا به آرد بـاقال و رزيـت و       

 قرومانـاي مـضوغ صـائم بـه عـسل و زيـت              كذا زيره به عسل و كذا موم زرد وزيت در آفتاب گداخته و كذا زيره و يا                

آميخته و كذا سداب و برگ غار كوفته به آب پخته و كذا حندقوقا و كذا روغن آن و كذا عسل و شراب و نمك و كذا                           

تخم خرماي كوفته مثل غبار ساخته به سركه و كذا كرسنه به آب سرشته و كذا نفط سفيد و كذا سـفيداب و مقـل                          

ذا مويز سياه منقي و آرد باقال مثل عصيده پخته و روغن بابونه آميخته و كذا مرزنجـوش                  ازرق به ميفنتج سرشته و ك     

سوده به روغن گل و موم سرشته و كذا خمير آرد و پودينة كوهي و نمك آميختـه و كـذا ايرسـا در سـركه پختـه و                             

لك مطبوخ بـه ميفتـنج و       الم  شرب و ضماد و كذا اشنه و بستن نان گرم هر واحد محلل ورم بارد است و ضماد اكليل                  

كذا اشق به سركه و كذا تخم فنجنكشت يا برگ آن به روغن زرد و برگ كرم و يا بـه مـوم و كـذا مقـل ازرق و كـذا             

برگ لغنع و مويز منقي سرخ رنگ و كذا نخود سرخ كوفته به آب پخته و كذا آرد باقال و زيره و كذا بخور مـريم هـر                            

ا شرب و ضماد تودري نافع ديگر برگ بكاين در آب جوشانيده گرماگرم بـر               واحد محلل و ملين ورم صلب است و كذ        

الثعلـب    خصيه بستن براي تحليل ورم معمول استاد مرحوم است ديگر بيضة كحچره در آب كشنيز سبز يا آب عنـب                   

است و  سبز سائيده و گاهي همراه ديگر محلالت مثل زيره و زردچوبه در آب پخته به جهت اورام بارد خصيه معمول                     

الملك به شير گاو پخته و گاهي سريش داخل كرده و گاهي  كذا اسطوخودوس يك توله به شير گاو پخته ديگر اكليل

به روغن حنا وگاهي به روغن بابونه و كذا ضماد كنجد سرخ كـه در ملـك مـالوه ملهـي تلـي گوينـد در اورام بـارده                             

ليظ شود نيمگرم ضماد كردن و كذا تخم مين پهل در معمول ديگر پشك شتر و هلدي قدري سوده به آب پخته تا غ

گرم و كذا مغز      آب برگ ناز بوسائيده و كذا بيخ بيد انجير به سركه سائيده نيمگرم و كذا تخم كويل كوفته بيخته نيم                   

تخم بيد انجير به آب سائيده گرم كرده در روز دو سه بار و كذا مازو اسگند به آب سـائيده نيمگـرم و كـذا نركچـور                            

سائيده نيمگرم ليپ كردن و باالي آن برگ پان بستن و كذا مروه با برگ و شاخ كوفتـه قـرص بـسته نهـادن و كـذا                            

ريحان به آب سائيده ضماد كردن هر واحد مفيد ورم بارد است ذكر ادوية مركبه كه نافع اورام باردة خصيه است گل                      

اديان پنج توله در آب جوشـانيده بخـور دهنـد           پالس برگ قنب اشنه برگ نيب برگ فنجنكشت هر يك چهار توله ب            
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ديگر قويتر برگ انار و شبت سبز و بابونه و افتيمون هندي و برگ نيب و برگ پنبة باغي هر يك پنج توله به دستور                         

الملك بابونه آرد جو آرد باقال هر يك سه ماشه در آب مكوه سبز حل                 الثعلب چار ماشه اكليل     استعمال كنند دوا عنب   

السوس گل سرخ تخم خطمي پر سياوشان جوشانيده گلقند ماليده بنوشند باز              الثعلب اصل   اد نمايند و عنب   كرده ضم 

بيخ كاسني اضافه كنند ايضاً براي ورم و صالبت خـصيه لعـاب گـل خطمـي سـه ماشـه شـيرة خـار خـسك شـيرة                             

علب شش ماشه گل خطمـي      الث  نيم بنوشند و عنب     الثعلب ده توله نبات يك      القرطم هر يك شش ماشه عرق عنب        حب

الملك تخم كشف هر يك چهار ماشه سائيده به شير گاو روغن پخته روغـن گـل              چار ماشه گل سرخ سه ماشه اكليل      

الثعلـب    داخل كرده ضماد نمايند و با گل خطمي گل بابونه كوفته بيخته به شير گاو پخته ضماد كنند و عـرق عنـب                      

 تخم بيد انجير ميده چوب هر يك نيم دام هلدي گير و هر واحـد دو                 پنج توله بنوشند ايضاً تخم كشف سه عدد مغز        

گرم ضماد نمايند ضماد      ماشه مغز پنبه و دانه يكدرم ادويه كوفته بيخته و مغزيات صاليه كرده در بيضها آميخته نيم                

 بـاقال   الملـك آرد    براي ورم بارد تأليف حكيم شريف خان گل خطمي بيخ خطمي كنجد سياه تخم كتان حلبه اكليل                

هر يك چهار ماشه مرمكي گل بابونه زيرة سياه مقل زرد اشق ميعة سائله هر يك سه ماشه موم پيه گردة بز هر يك                        

الطيب دو ماشه به طور مرهم تيار نمايند ايضاً تخم حلبه تخم كتان گـل خطمـي                   دو توله روغن گل چهار توله سنبل      

الثعلب تازه سـوده زردة بيـضة         ه زيرة سياه دو ماشه در آب عنب       الثعلب هر يك چهار ماش      الملك عنب   گل بابونه اكليل  

مرغ يك عدد روغن گل يك توله آميخته ضماد نمايند ايضاً در ورم غير حار مويز منقي و زيرة سائيده آرد بـاقال پيـه    

ر ماكيان و پيه گردة بز آميخته ضـماد كننـد ضـماد كـه اورام بـاردة خـصيه را بـه غايـت نـافع اسـت و بـه ورم حـا                          

عنداالنحطاط نيز مفيد آرد باقال حلبه بابونه زيرة سياه مويز منقي به آب و روغن كنجد پخته ضماد كنند ايضاً بـراي                      

الملك بابونه خطمي مقل تخم مرو حلبه آرد نخود زيرة سياه مساوي بـه لعـاب تخـم كتـان و                       ورم بارد و صلب اكليل    

ميزند بهتر بود ضماد كه ورم بارد موجع را مجرب اسـت مغـز              روغن كنجد سرشته ضماد كنند و اگر مويز منقي نيز آ          

الملك باقال آرد جو ثفل برگ قنب هر يك يك جزو مويز منقي حلبه هر                 تخم بيد انجير زيرة كرماني گل بابونه اكليل       

 الثعلـب   الملك شبت بنفشه خطمي برگ غار برگ كرنجوه برگ عنـب            يك نيم جزو ايضاً براي ورم بلغمي بابونه اكليل        
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برگ شلجم برگ چقندر جوشانيده بر بخار آن آن كباب و به آب آن نطول و به ثقل آن ضماد نمايند ايضاً بـراي ورم                         

بارد اسبند يك جزو زنجبيل زردچوبه هر يك ربع جزو سائيده در آب پخته ضماد نمايند و بـرگ بيـد انجيـر بـر آن                          

سياه اضافه نمايند قويتر گردد و ايـضاً گيـر و سـو؟ مغـز               بندند در دو سه دفعه زائل گردد و اگر قدري جدوار و فلفل              

نبوله كنجد سياه جمله برابر كوفته با بول ماده گاو پخته و سائيده نيمگرم ضـماد نماينـد در سـه روز ورم و صـالبت          

برطرف شود ضماد اول مازو سبز يك عدد سائيده بر ورم ضماد سازند چون خشك شـود پكهـان بيـد ريونـد چينـي                         

نه هر يك پنج ماشه در آب سائيده گرم نموده ضماد سازند و باالي آن برگ گلچكان گرم كرده بندنـد در                      گوگل بهي 

سه چهار روز ورم و كالني خصيه فراهم آيد ايضاً نافع ورم خصيه و درد آن بهنگره پشك مـوش نكچهكنـي مـساوي                        

ميتهي و السي و عسل نيز مفيد و اگـر          تخم رواسن دو چند در آب برگ بيد انجير سائيده ضماد نمايند و ضماد تخم                

زيرة سفيد و فلفل سائيده به آب بپزند و طال نمايند نافع سختي خصيه است ايضاً براي تحليل ورم صلب مـالش بـه                        

چار روغن يعني روغن بيد انجير روغن گل روغن بابونه روغن جوز ماثل برابر آميخته نيمگرم مفيـد اسـت و بعـد آن                        

د انجير گرم كرده بربندند ايضاً مغز كرنجوه كنجد سياه كالي زيري ايلوا هلدي مساوي بـه آب                  برگ تنباكو يا برگ بي    

گرم ضماد نمايند و بااليش برگ بيد انجير بربندند ايضاً كه ورم سوداوي و را نافع زوفـاي رطـب                      گهيكوار سائيده نيم  

ك يك توله ضماد كننـد ايـضاً بـرگ          يك توله پيه گاو مغز ساق گوزن هر يك نه ماشه روغن گل روغن سوسن هر ي                

نـيم تولـه ايـضاً انجيـر          انگور در آب انگور پخته ماليده سه توله آرد حلبه و باقال بابونه هر يك نه ماشه پيه مرغ يـك                    

نـيم تولـه ايـضاً     خشك ده عدد برگ سرو و زنبق هر يك دو نيم توله پيه سه توله به روغن بابونه و عسل هر يك يك                      

شق آرد باقال هر واحد يك توله در ميفنتج چهار توله اقوال اطبا مسيحي گويد كه چون در خصيه                   تر مقل ارزق ا     قوي

الملك مطبوخ در ميفنتج مخلوط بـه زردة بيـضه و آرد گنـدم ضـماد                  و قضيب ورم بارد حادث شود بايد كه به اكليل         

كنجـد پختـه ضـماد كننـد و اگـر ورم از             نمايند و يا بگيرند مويز منقي و آرد باقال و اندك زيرة سياه در آب و روغن                  

مادهء غليظ باشد به طبيخ نعنع و تمام و مرزنجوش بر آن نطول كنند و به زهرة گاو در عسل سرشته ضماد نمايند و                    

اين ضماد نفع به ورم و صالبت انثيين كند آرد باقال آرد نخود هر واحد ده درم تخم فنجنكشت پنج ورم مويز منقـي                        
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ا كوفته به سائر ادويه سوده آميزند و پيه بط و پيه گوزن هر واحد دو اوقيه به زيت اوقيـه گداختـه                       پانزده درم مويز ر   

با  ادويه مع اندك روغن سوسن آميخته ضماد كنند و يا انجير پنج عدد با يك قبضة كرنـب بـه زيـت و قـدري پيـه           

 يا بگيرند بابونه و حلبه و باقال به ميفنتج          ماكيان بپزند تا پخته شود پس بسايند تا مثل مرهم گردد و ضماد نمايند و              

نويسد كه ورم بارد خصيه اكثـر در          بسرشند و با كرنب در آب بجوشانند و به آرد حلبه آميخته ضماد كنند بوعلي مي               

شود و عالجش منضجات مذكوره در ورم حارست و از آن جمله است آرد باقال و                  حال سوءالقنيه و استسقا عارض مي     

تر از آن آرد       مثلث و ايضاً كرنب قبضة انجير پنج عدد در آب بپزند تا مهرا شود بدان ضماد نمانيد و قوي                   آرد حلبه به  

نخود و آرد باقال و زيره و پيه گرده و بابونه و اكليل الملك است از آن مرهم سازند و ايضاً مقل در ميفنـتج گداختـه                           

فع عجيب است و ايضاً بگيرند مصطكي و انـزروت و در طـال              استعمال كنند و تقطير روغن زنبق در احليل به مرات نا          

تر كنند و روغن زنبق آميخته طال كنند و روغن بيد انجير را در اورام خصيه خاصة تاثيري است و يا مشك به روغن                        

زنبق در احليل بچكانند كه به غايت مفيد است و در ورم صلب بگيرند انجير و پيه بط يك يك جزو بـرگ زيتـون و                          

 سرو و اشق هر واحد نيم جزو و به طال و روغن گاو بياميزند و ايضاً قلقطار و زوفاي رطب و موم در روغن گل و                           برگ

مغز ساق گوزن و برگ عليق اجزا مساوي از آن لطوخ بسازند و ايضاً بگيرند مقل و اشق و در مثلث حـل كننـد و بـه                            

رند سـبوس گنـدم و خـوب بكوبنـد و در غربـال تنـگ       اندك باقال در روغن آميزند و اين عالج جيد مجرب است بگي      

الحرارت اسـت     سوراخ ببيزند و اشق در سكنجبين حل كرده بدان بسرشند و بر موضع لزوم نمايند و اين  حار معتدل                   

و دائم اعادة اين نمايند كه هر صالبت را نافع است و ايضاً براي صلب بابونه و حلبه و باقال در روغن گاو و عقيد عنب                          

ا انجير مهرا بدان ضماد نمايند و ايضاً خاكستر تخم خرما دو جزو خطمي يك جزو در سركه سائيده ضماد كننـد                      و ي 

مصنف جامع و كامل گويند كه اگر ورم خصيه بارد باشد مقل را در ميفنتج تر كرده با سفيدات سائيده طال كننـد و                        

يت گداخته آميزند و طال كنند و يا بگيرند باقال و حلبـه و              يا بگيرند كندر و زيره و باقال مساوي و سائيده پيه را در ز             

الملك و باريك سائيده با پيه گداخته آميزند و به ميفنتج سرشته طال نمايند و بربندند و يا بگيرند آرد                      بابونه و اكليل  

يـا مـويز   باقال يك جزو و زيرة كرماني نيم جزو باريك سائيده به روغـن كنجـد مـدقوق بـسرشند و ضـماد سـازند و             
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خراساني منقي در آب تر كرده خوب بسايند با روغن مدقوق معـصور و بـدان آرد بـاقال و آرد نخـود و انـدكي زيـره                            

بسرشند تا مثل مرهم گردد و بدان ضماد كنند اگر ورم بارد صلب باشد و اين دوا ورم صـلب را نيـز نـافع اسـت آرد                            

ئيده بگيرند مويز منقي مثل مجمـوع دور هـاون نيـك بـسايند و     نخود آرد باقال اكليل بابونه بنفشه مساوي باريك سا      

اندك پيه بز با روغن سوسن گداخته همه را در هاون خوب حل كنند تـا مخلـوط گـردد پـس طـال نماينـد و ايـضاً                             

خاكستر كرنب بزركتان هر دو سائيده يا پيه خنزير كوفته غير گداخته ادويه بدان بسرشند و بر خصية صـلب ضـماد                      

نويسند كه در آماس سرد و آماس صلب قضيب و خايه ضماد معتدل و محلل به كار برنـد                     معيل و يوسف مي   كنند اس 

الملك با مي پخته مثل خاگينة پخته و زردي بيضة مرغ و آرد جو و آرد گندم مع سبوس بهم سرشـته و                         چون اكليل 

 انجير حل كرده در مجراي قضيب چكانند        آرد باقال در شراب يا در ماءالعسل يا در مي پخته و مشك را به روغن بيد                

هاي معتدل به كار برند و تدبير لطف كنند و براي آمـاس   و اگر به استفراغ حاجت بود اول قي كنند و حقنها و شياف       

صلب بگيرند آرد حلبه و آرد باقال هر يك ده درم زيرة كرماني و آرد نخود و كشنيز خشك هر يك سه درم مقل پنج                         

ي پخته يا به ماءالعسل عصيده كنند و يا بگيرند برگ كرنب پخته و به آرد جو و آرد حلبـه سرشـته    درم همه را در م    

الياس گويد كـه در ورم بلغمـي هـر            ضماد كنند و اگر آرد باقال و بابونه و پيه بط به آن يار كنند قوي گردد محمدبن                 

درم بنوشند و غذا مزورة نخود و مغز قرطم         السوس و باديان هر واحد سه درم با گلقند شكري ده              صبح جالب از اصل   

سازند و تليين طبيعت به مطبوخي كه در آن تربد و انيسون و باديان و بادرنجبويه باشد بايد كرد و يا از تخم شـبت                         

السوس و روغن كنجد و عسل و نمك قي كنند و باقال و حلبه و غيره كه در قـول                      و تخم شلجم و تخم خرپزه و اصل       

ت مساوي كوفته بيخته به روغن بابونه يا روغن شبت سرشته طال كنند و يا بگيرند مقل و كندر و                    مصنف جامع گذش  

موم و روغن بابونه و قيروطي ساخته به طال كنند و در ورم سوداوي صلب هر صباح جالبي از بادرنجبويه و گاوزبان و                       

دستور بلغمـي دهنـد و تليـين طبيعـت بـه      السوس هر واحد سه درم با گلقند شكري ده درم بياشامند و غذا به       اصل

مطبوخ افتيمون يا حب او كنند و به اضمدة ملينه مثل پيه بط و ماكيان و مغز شـكري ده درم بياشـامند و غـذا بـه                            

دستور بلغمي دهند و تليين طبيعت به مطبوخ افتيمون يا حب او كنند و به اضمدة ملينه مثل پيه بـط و ماكيـان و                         
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نفشه و مقل ضماد كنند و يا بگيرند آرد باقال و آرد نخود و اكليل و بابونه و شبت اجزا مساوي                     مغز ساق گاو و روغن ب     

السوس جوشانيده يا بـه تخـم تـرب            گويد كه قي به اصل     خجنديو كوفته بيخته به آب كرنب سرشته ضماد نمايند          

پنج درم بسفايج سه درم تربـد ورم        الملك هر يك      نمايند و تليين طبيعت به اين حقنه كنند بابونه سناي مكي اكليل           

بورق ورم شكر سرخ ده درم حب قرطم كوفته پنج درم شبت قبضه به دستور مقرر مرتب ساخته حقنه بدان كنند و                      

به مطبوخ تربد و غاريقون و سنا و خيار شنبر و گلقند و مانند آن اسهال آورند و به رب عنب و خطمي طـال كننـد و                 

گويـد كـه    ابن هبة اهللا    ذكور كنند و اضمدة كه در قول ابن الياس گذشت به كار برنـد               در سوداوي تليين به حقنة م     

گرم بر آن آشامند و روغن ياسـمين يـا            اگر ورم بلغمي باشد ادوية مستفرغ بلغم نوشانند و جلنجبين دهند و آب نيم             

ندر آرد بـاقال زيـره سـوده در         روغن به آن بمالند و به آب رياحين بشويند و غذا نخودآب سازند و اگر تحليل نشود ك                 

پيه گردة بز و موم گداخته آميزند و ضماد كنند و اگر ورم صلب باشد تنقيه از خلط سوداوي نمايند و به آرد نخود و                         

الملك و بنفشة خشك با پيه بط و بز در روغـن سوسـن آميختـه                  باقال و تخم كتان و خاكستر كرنب و بابونه و اكليل          

ليل نشود به مقل و اشق و ميعة سائله در ميفنتج حل كرده بدان انـدك آرد بـاقال و روغـن                      ضماد كنند و اگر ورم تح     

گرم بشويند و غذا مزورة زيرباج دهند قريشي گويد كه در بلغمـي منـضجات                 سوسن آميخته ضماد كنند و به آب نيم       

الملـك و در ورم صـلب         ه و اكليل  مثل آرد حلبه و باقال به شراب ضماد كنند و همچنين آرد باقال و جو و زيره و بابون                  

تنقية سودا و تضميد به زوفاي رطب و پيه بقر و مغز ساق گوزن و روغن گل يا روغن سوسن نمايند صـاحب كتـاب                          

اند كه براي اورام خصيه كشادن رگـي كـه بـر پـشت ابهـام اسـت از دسـت مخـالف ورم و                          الحيات و غيره نوشته     عين

انب مخالف ورم و اگر ورم در هر دو جانپ باشد همين هر دو عمل از هـر                  همچنين سوراخ فراخ كردن در گوش از ج       

دو جانب نمودن مجرب است و ايضاً داغ كردن قريب به بند دست از طرف ابهام از جانب موافق ورم نيـز از مجربـات                         

يلم دست دست است و ايضاً به قول رازي اگر ورم ك هنه گردد و به هيچ تدبير نرود و اگر در خصية راست بود بر اس                      

چپ به پارچة بافته داغ نهادن و اگر در چپ بود بر اسيلم راست دادن و بعد از داغ سرطان نهري كوفته ضماد كردن                        
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اثري عظيم دارد و ايضاً داغ بر سر ابهام يا مخالف ورم و ضماد خاكستر چوب انگور يك جـزو و خطمـي دو جـزو بـا                            

  سركه دافع ورم مايوس است

  وجع خصيتين

د خايه حرارت يا برودت يا ريح يا ورم يا ضربه و سقطه يا ترك جماع تا مدتي باشد تـشخيص ايـن اسـباب                         سبب ور 

چنين كنند كه اوالً حال ورم يا وقوع صدمه بر خصيه يا ترك جماع از مريض بپرسند اگر اقرار يكي از ايـن هـر سـه                           

ملمس خصيه دريافت نماينـد و اگـر درد         كند سبب درد همان باشد و اال حال شدت و خفت درد و حرارت و برودت                 

شديد و ملمس حار بگويد و با التهاب و حرقت بود سببش حرارت باشد و اگر درد اندك و ملمس بارد بيان كند و بـا       

 اگر ورم باشد عـالج آن       عالجحذر بود سببش برودت باشد و اگر درد با تمدد و انتقال بال ثقل بود سببش ريح باشد                   

الثعلـب تـازه و        حرارت بود تبريد دهند و عصارات بارده مثل آب كدوي تر و كشنيز سـبز و عنـب                  مذكور شد و اگر از    

كاسني سبز و ديگر مبردات ضماد كنند و نزد شدت درد اندك شوكران يا افيـون اضـافه كننـد و در سـوزش بـسيار                  

 بود و احتياج به اخراج خون       قدري كافور نيز داخل نمايند و اغذية بارده دهند و خجندي گويد كه اگر حرارت مادي               

هـاي مـذكوره يـا آب     باشد فصد صافن و حجامت قطن يا ساقين نمايند و پارچة مبلول به گالب و سـركه يـا بـه آب              

كاكنج ممزوج به گالب بنهند و هر صبح شربت تمرهندي يا آلو بخارا يا سكنجبين يا شربت نيلوفر يا شـربت دينـار                       

ن خفيف يا به شرب ملينات مثل شير خشت و ترنجبين و شربت آلو مـسهل يـا                  بنوشند و تليين طبيعت به حقنة لي      

شربت ورد مكرر به آب انارين كنند و اگر حرارت غير مادي باشد تنهـا تبـديل كفايـت كنـد و اگـر از بـرودت باشـد             

و گلقنـد و    كوفته پر سياوشان هاديان و مانند آن در آب جوشانيده گلقند داخل كرده بنوشند                 السوس مقشر نيم    اصل

زنجبيل و دارچيني تناول كنند و مروخات حاره مثل پيه بط وپيه مرغ و روغن بيد انجير و روغـن بابونـه كـه در آن                          

قدري فرفيون حل كرده باشند بمالند و غذا نخودآب بهتر است و خجندي گويد كه تمريخ به روغن خروع كه در آن                      

الملك و بابونه و مرزنجوش و قيصوم و شبت و ماننـد آن               اكليلجند بيدستر حل كرده باشند و تنطيل به آب مطبوخ           
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و تليين طبيعت به حقنهاي بابونجي و بسفايجي و ترهدي به حسب اقتضا نمايند و اگر برودت مادي باشد و حاجـت                      

به شرب مسهالت افتد نضج ماده به منضجات مناسبة موافقة خلط موجب نموده مسهالت مقوي به غاريقون و تربـد                    

ند و اگر برودت ساذج باشد بر مبدالت مقابل آن اقتصار كنند و اگر از رياح باشد جوارش كموني خوراننـد و بـه                        بنوش

الملك و پودينه و سداب ضماد كننـد   سبوس گندم و نمك تكميد نمايند و اطلية حارة محلل ريح مثل بابونه و اكليل   

و سداب آميخته بمالند و نطولي كه در وجـع گـردة            و در آب جوشانيده نطول سازند و جندبيدستر و روغن ياسمين            

الثعلب باديان هر يك سـه تولـه          ريحي مذكور شد اينجا نيز مفيد بود و برگ فنجنكشت و نيب و ابنه گل بابونه عنب                

الطيب هـر يـك نـه         جوشانيده بخور دهند و بعد از آن مقل يك توله و سركه و آب برگ مكوه حل كرده بابونه سنبل                   

چه به سبب رياح      گرم ضماد كنند و در رياح سوداوي و تنقية سودا و ماءالجبن مفيد بود و آن                 ميخته نيم ماشه سوده آ  

بواسير باشد اطريفل و تراكيب مقل دهند و به قول حكيم ممدوح هـر صـبح انيـسون و باديـان و يـا كرويـا و تخـم                             

وشت كبك يا دراج دهند و روغن زنبـق         فنجنكشت هر يك درم و گلقند عسلي پانزده درم خورند و مزورة نخود به گ              

يا نرگس جند آميخته بمالند و اگر از ضربه و سقطه باشد فصد باسليق يا صافن يا حجامت ساقين و قطـن نماينـد و                         

اگر حاجت تليين افتد حقنة لين به عمل آرند و روادع غير قابض تا الم نيارند مانند بنفـشه و نيلـوفر و كـدو و بـرگ                      

 و كرنب ضماد نمايند و بعد از آن به قول شيخ لعاب خطمي و بابونه و مانند آن استعمال كنند                     الثعلب  خطمي و عنب  

الـبطم مـساوي ضـماد سـازند و      و ايضاً راتينج و مرمكي به آب سرد و بزركتان به آب سرد سوده و روغن گاو و علـك          

 و ايضاً اگر فوطه بيجا شده باشد        گرم نيز نافع ضربة خصيه است       ضماد زردچوب سوده و زردي بيضة مرغ آميخته نيم        

ودرد و تپ هم بود شيرة تخم قرطم شيرة خار خسك شيرة تخم خرپزه گلقند بنوشند و تخـم كـشف و روغـن گـل                          

حل كرده ضماد كنند و اگر از ترك جماع بود امر به مباشرت كنند و اگر اندكي باقي ماند ادوية باردة مخـدرة مـدره                         

  اهو و كشنيز شربا و ضماداً استعمال كنندمثل حب كاكنج و تخم خشخاش و ك

  عظم خصيتين
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در عـالج   گاه باشد كه خصيه بزرگ شود نه به واسطة ورم و نفخ بلكه بر سبيل فربهي چنانچه پستان بـزرگ شـود                       

ابتدا ادوية سرد و مخدر مانند بيخ لقاح و پوست خشخاش و بزرالبيخ و حكاكة سنگ مسن و حكاكة اسرب و حكاكة                      

افزايند و خاكستر پشك بز و بزرالبيخ         ه آب كشنيز سبز طال كنند و بعضي در اين گل ارمني و سركه مي              سنگ آسيا ب  

هر دو برابر سائيده ضماد كردن نيز خصية بزرگ را كوچك كند و ضماد مرداسنگ بـه آب كـشنيز سـبز سـوده نيـز                          

ازو سـبز هـر يـك نـيم درم          مزيل سمن خصيه است و يا گل قيموليا سفيداب خطمي هر يك دو درم شب يماني مـ                 

كوفته بيخته به عسل و روغن گل سرشته چند مرتبه ضماد نمايند و ادويه مانع بزرگ شدن پـستان كـه در امـراض                        

ثدي مذكور شد در اين جا نيز مفيد بود و تقليل غذا ضرور است و هرگاه اين مرض مستحكم شـود عـالج نپـذيرد و                          

كنند مثل طال به شوكران و بزرالبيخ عالج كننـد و              عالج پستان بزرگ مي    فرمايد كه به ادوية بارده كه بدان        شيخ مي 

هرچه قوت غاذيه را ضعيف كند به كار برند و حكاكة اسرب محكوك بعض او بر بعض به آب كشنيز سبز طال نمايند                       

د تحليـل   نويسد كه اين ضـما      كند و جرجاني مي     و مداومت چكانيدن روغن زنبق در احليل نفع بدان و تعديل آن مي            

كند مويز منقي پيه مرغ پيه گرده موم زرد هر يك دو درم زردة تخم مرغ يك عدد مصطگي سوده پنج درم پيه را با                         

موم و روغن كنجد بگدازند و با زردة بيضه بياميزند و در هاون حل كنند پس مصطگي آميختـه بـسايند بعـده مـويز                         

را بسرشند و به كار برند و به قول صـاحب شفاءاالسـقام بگيرنـد               باريك سائيده و جرجير را بپزند تا نرم شود و جمله            

طبيخ بزرالبيخ و گل قيموليا و سفيدآب اسرب و همه را سائيده طال كنند و يا بگيرند سنگ آسيا و سنگ فسان كـه                        

اگـر از  كنند و يكي را بر ديگري به آب كشنيز با گالب بسايند و طال كنند و انطـاكي گويـد كـه        بدان كارد را تيز مي    

خلط ميان اغشيه باشد پس اگر با درد بود حار باشد و عالجش باطيان و العبه و حكاكة اسـرب و بـيخ و كـشنيز تـر                            

كنند و بدون درد بارد باشد و عالجش به شوكران و عسل و مصطكي و مـرطال و روغـن قـسط و نفـط مروخـاً و آب                             

جوزالسرو در عظم خصيتين مجرب مـن اسـت و صـبر    نخود و فول نطوال بايد كرد و سويدي نوشته كه ضماد صبر و             

حضرموتي يا سمخالي بود نه سقوطري و از سعيدبن ابراهيم نقل كرده كه ضماد گل ارمني و سفيدآب و كذا توتياي                     
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كرماني به عصاره بيخ تازه و كذا شوكران به سركه سرشته و كذا افيون محلول به آب كشنيز سبز و كـذا جوزابهـل و                         

  .ذا زيره و جوزالسرو و كذا مرومصطگي هر واحد نافع استمازوي سبز و ك

  ارتفاع خصيه و صغر آن

گاه خصيه از كيسه به سوي عانه باال رود  و غائب شود و درد كند  اكثر حركـات را منـع نمايـد حتـي كـه بـول بـه                                 

هـر دو غلبـة     دشواري آيد و هنگام بول درد كند و تقطيرالبول حادث شود و گاهي خصيه كوچك شود و سبب ايـن                     

شـود يـا از سـقوط قـوت           برودت و ضعف بر آن است چنانچه هنگام خوف شديد و در آمدن در آب سرد عـارض مـي                   

 جهت ارخا و تسخين بر حمام و دوا و الحليتـت مـداومت كننـد و بـه طبـيخ                     عالجافتد    چنانچه در امراض حاده مي    

هاي   ر درد گردة ريحي گذشته استعمال كنند و روغن        بابونه و تخم كتان و اكليل و سوسن آبزن نمايند و نطولي كه د             

گرم مثل روغن بابونه و سوسن و قسط و يا روغن فرقيون و زهرة نر گاو وانگزد بمالند و از ادوية گرم مثل حليتـت و                          

حلبه و فرقيون ضماد كنند و يا حلبه و مرزنجوش و اكليل و بابونه و بزركتان و سبوس گندم به ماءالعسل پخته طال                       

ازند و اگر ادوية مذكوره در حمام طال نمايند به زودي اثر كند و اگر بعد حمـام مجحمـة بـزرگ بـر آن نهـاده بـه                             س

آهستگي بمكند خصيه را فرود آرد و اديوه و اغذية مبهيه خورانند و اين آبزن علويخان نيز مفيد بود بابونه مرزنجوش   

ملك تخم كتان جوشـانيده روغـن قـسط و روغـن نـاردين              ال  الثعلب برگ زيتون اكليل     حاشا تمام زوفاي خشك عنب    

داخل كرده در طشتي كنند و مريض را در آن نشانيده مكرر آن آب را در آفتابه كرده بر پشت و زهـار بريزنـد و بـه                            

ماليمت دست از اعلي ما سفل بمالند تا خصيه به جاي خود آيد و اين ضماد نيز نافع است برگ زيتـون بـرگ سـرد                          

ق مويز منقي نرم كوفته به ماءالعسل سرشته روغن گاو در روغن شبت و روغن قسط داخل كرده ضماد                   اشق مقل ارز  

كنند و به قول شيخ اطليه و اضمدة مقوي باه نافع بود و  كذا استحمامات و آبزنات متواليه و ابومنصور گويد كه چون    

انند و هـر روز در احليـل او انبوبـة نقـره     خصيه به سوي زهار مرتفع شود مريض را هفت روز متواتر در آب گـرم نـش         

الحال خـصيه بـه مكـان خـويش فـرود آيـد و نشـستن در آب                    داخل كرده سخت بدهند تا حابسين منتفخ شوند في        



1347 

 

كبريتي نيز مفيد است و كذا كثرت تناول امراق مبرزة مقوهه و به قول جالينوس چون اين مـرض بعـد مـرض حـاد                         

ج نپذيرد و بدانكه گاهي بر سبيل ندرت قضيب مرتفع شود و در ظاهر هيچ اثـر                 عارض شود بر موت داللت كند و عال       

  نماند و اسباب و عالج اين همان است كه مذكور شد

  دوالي صفن و صالبت آن

گاه بر كيسة خصيه و حوالي آن رگهاي سطر ملتوي بسيار ظاهر شوند و گاهي در آن ريح غليظ بند شود و اخـتالج                        

تر بر آن سختي و درشتي پيدا شود و آن از جنس اورام بارده بود و گاهي مثـل ايـن بـر جـرم                       بر آن تواتر كند و بيش     

انيثين عارض شود و مشي متعذر گردد و آن را قروالدوالي نامند و اكثر اين مرض در خـصية چـپ عـارض شـود بـه                           

ظ است به سوي عروق     سبب ضعف او و وصول رگي زائد در آن و انصباب مواد به سوي آن و سببش انصباب مواد غلي                   

هرچه در عالج دوالي پا بيايد و آنچه در ورم صلب خصيه گذشت استعمال نمايند و قي و تضميد ادويه                    عالج  خصيه  

محلله در هر دو مفيد است و به قول صاحب جامع اين مرض را قروالـدوالي گوينـد و فـصد باسـليق و شـرب ادويـة                            

رار تا بدن از آن خلط تنقيه يابـد مفيـد بـود و بعـض اطبـا در ايـن       مسهل شود او استعمال قي به ميقات سودا به تك   

 كه در آن حلبه و بزركتان        گيرند و بعد از آن به ضماد ملين محلل مثل ضمادي            مرض فصد عروق ظاهر بر خصيه مي      

اغذيـة  كنند و صاحب او را از تدبير مولد سودا منع كنند و به                و خطمي سفيد و پيه بز و روغن سوسن افتد ضماد مي           

  حار رطب غذا سازند

  استرخاي صفن

گردد به سبب حرارت و رطوبت هوا چنانچه در بـالد جنـوبي قريـب دريـاي                   گاهي كيسة خصية دراز و مسترخي مي      

شور و اين قبيح منظر بود و گاهي چندان دراز شود كه هنگام  برخاستن زير پاي آيد و موجب الم گردد عالج ادوية                        

و مورد و گل سرخ و عدس و قرظ و گلنار و جفت بلوط و كزباج در آب جوشانيده صاف نموده     باردة قابضه مانند مازو     

نطول كنند و ثفل آن بربندند و همين ادويه را در آب پوست انار سائيده ضماد ك نند و به قول شيخ تقليـل جمـاع                          
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ست كه اول بدوزند پس پوسـت       دوزند و بهتر آن ا      كنند و باقي را مي      كنند و بعضي اطبا بعض صفن فاضل را قطع مي         

فاضل را قطع كنند و بعده به دواي خشك مثل درد را صغر يا مراهم عـالج كننـد و هرچـه در عـالج خـروج مقعـد                             

گذشت در اين مرض نافع بود و انطاكي گويد كه اول قوابض مثل مازو و سرمه و سماق و قرط و پوست ضماد كننـد                         

  .مثل جراحت عالج كنند و در اين ضرري نيستپس اگر فائده نكند قطع كنند و بدوزند و 

  قروح خصيه و ذكر و حوالي آن

ريشي كه بر خايه و كير و نواحي آن افتد زودتر به عالج آن مشغول بايد شد و نبايد گذاشت كه متعفن شود چـه در                          

 پهـن شـود     فرمايد كه قروح عارض در اين مواضع روي و ساعي بود يعني             آن هنگام عالج وي مشكل گرد و شيخ مي        

كه از هوا پوشيده و مائل به حـرارت و رطوبـت و قريـب                 بهر آنكه به نواحي اين اعضا عفونت سرعت كند به سبب آن           

وجه شبيه به قروح احشا و فم باشند و روي تر قرحه آن است كه در عـضالت بـيخ قـضيب و                         مجاري فضول اند و من    

 حس او شديد قوي باشد و گـاه احتيـاج بـه قطـع نفـس                 كه محتاج به تجفيف قوي بود و معذلك         مقعد باشد بهر آن   

قضيب افتد چون قروح بر آن متعفن شود و پهن گردد بالجمله سبب آن انصباب خلطي تيز از اعلي به اسفل باشد يا                       

 اول فصد صافن كنند و به فاصلة سه چهـار روز بـرگ باسـليق زننـد و تنقيـة سـودا و                        عالجمباشرت با زنان فاحشه     

به مسهالت آن نمايند و صبر مغسول و مرداسنگ مغسول و توتياي مغسول هر يك هفـت ماشـه بـا                     صغراي سوخته   

شراب و شير زنان برابر آميخته ضماد نمايند و كذا گل سرشو نافع بود و مـرهم سـفيد ومـرهم زنگـار و ماننـد آن از                            

 اگر قرحه كهنه باشد مجففـات       مراهم مدمله مفيد بود و صبر و مرداسنگ و اقليمياي مغسول با شراب ضماد كنند و               

قويه مثل وقاق كندر و كاغذ سوخته و مر ضماد سازند و يا سائيده ذرور نمايند و اگر از قـسم آگلـه باشـد فلـدفيون                           

بمالند بعد آن ادوية مدمله را استعمال كنند و قرحه تعضيب كه به سبب آتشك باشد عالجش در بحث آن مـسطور                      

د عالج آن جدا مذكور شود ذكر ادوية مفرده و مركبه مفيد قروح مـذكوره ذرور و                 گردد و اگر قرحه داخل قضيب باش      

كبوس استخوان بوسيدة سوخته وسائيده با روغن گل مجرب سويد است و نهادن صبر و يا درونج و يا زهرة نر گاو به                       
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نسان و يا خاكستر چـوب      عسل و يا توتياي كرماني و يا شب به روغن گل و يا خون بزند و يا دوشيدن شير و يا بول ا                      

انگور به روغن يا ذرور آن نيز نافع قروح خصيه است و گويند برگ خشك خيار بستاني سوده بالخاصيت مجرب است       

دار تر كرده بر آن سـرمه سـوده چـسپانيدن و              و براي قروح قضيب مرهم زنگار سوخته و كذا قرحه به آب دهن روزه             

ور و كبوس صبر و كذا شب سوخته بعد تر كردن قرحه بـه آب دهـن                 كذا كبوس حجرالنار مجرب سويدي است و ذر       

دار يا به روغن گل و كذا دارشيشعان و كذا رصاص محرق و كذا انار كه قبل از نـضج او از درخـت بيفتـد و كـذا                               روزه

سبنا وج و كذا استخوان سوخته و كذا كدو خشك سوخته و طالي روغن حلبه به مـوم زرد و كـذا صـبر محلـول در                       

ارة بارتنگ و كذا زوفاي رطب مخلوط به شحم مرغابي و پر كردن قرحه به چوب بطـم سـوخته باريـك سـوده و                         عص

ذرور شادنج مغسول هر واحد نافع است و گويند كه در قرحة  عجاز كه مابين خصيه و مقعد باشد دارشيشعان شـرباً                       

كوفتـه در آب جـوش داده         مغـيالن نـيم   و وضعاً بالخاصيت نافع است و زوفاي رطب سوخته افضل اشياست و پوست              

قروح خصيه را بدان شستن نافع وكذا كميله با روغن كنجد آميخته ماليدن نـافع قـروح ذكـر اسـت و ذرور چاكـسو                         

باريك سائيده نيز مفيد و به قول يهودي قروح رطب اين نواحي را بشادنه و صبر و كدو سوخته و مرتك و ماننـد آن                         

االبراء سات شب يماني سوخته توتياي كرماني مثل غبار سـائيده بپاشـند و ايـن مـرهم                    عالج كنند و اين ذرور سريع     

نيم مثقال روغن بنفـشه يـا         اند انزروت مرداسنگ سفيد و زرد سفيدة قلعي هر واحد دو مثقال موم يك               مجرب نوشته 

 مرهم قروح قضيب را در و گويند كه اينروغن بادام ده مثقال سفيدي بيضه يك عدد در هاون حل كرده به كار برند 

االخوين هر يـك   يك روزه اصالح آورد بهروزه توتياي كرماني مازوي سبز هر يك دو درم زاج محرق انزروت سفيد دم            

 گفته  اقوال بخارير ابوسهل  يك درم كوفته بيخته موم سفيد به روغن گل گداخته ادويه بدان آميخته مرهم سازند                

نويـسد قروحـي كـه بـر كمـره            سينا مي   ز سائر مجففات كثيرالمنفعت است ابن     كه در قروح اين مواضع صبر و كندر ا        

يعني خشفه باشد محتاج به دوائي بود كه در تجفيف شديدتر باشد نسبت به قرح كه بر قلفه و جلد پيـدا شـود بهـر                          

بـود و بـراي   كه كمره در مزاج شديداليبس است و اين قروح يا تازه باشد و يا كهنه و از آن بعـضي قـروح خبيثـه                  آن
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قرحة تازه چيزي بهتر از صبر نيست و قريب او مرداسنگ و اقليمياي مغسول به شراب و توتيـا اسـت و قريـب ايـن                          

مرواريد است و كدوي سوخته در اين عجب است و خاكستر شب و توتيا ذرورا و طالء به آب سرد و اگر قرحه ارطب                        

ل مس سوخته و پوست شجر صنوبر ضعار سوخته و اگر حاجت   تر باشد مث    و كهنه باشد محتاج بود به چيزي كه قوي        

به رويانيدن گوشت باشد كندر بدين ادويه آميزند و اين دواي مركـب بـراي قرحـة كـه محتـاج بـه تجفيـف شـديد                           

الحام باشند مفيد است بگيرند توتيا و صبر و انزروت و كندر و شاونج و گلنار و اقاقيا و پوست غرب سوخته و شب                          مع

نيم جزو پوست انار ترش يك جزو به روغن گل از آن مرهم سـازند و                  و زاج سوخته و مازو مساوي و زنگار يك        يماني  

االخوين و كاغذ سوخته و شب سوخته به روغن گل از آن ضماد يا مرهم با قرص                   الحديد و مرداسنگ و دم      ايضاً خبث 

ل كنند و اگر در اين جا قرحه اكال باشـد ايـن             سازند و اگر قرحه كهنه باشد در آن كندر و دقاق و صبر مساوي داخ              

دوا نافع بود بگيرند خاكستر موي انسان و انجدان و عدس كوهي و از آن ذرور يا ضماد سازند و يا قويتر از ايـن ايـن                           

است كه بگيرند زرنيخ زردة سرخ هر واحد هفت و آبك آب ناديده بست حجاره و اقاقيا دوازده و به سـركه و عـصارة                         

تـر از ايـن زرنيخـين واقاقيـا و            رطب سرشته قرص ساخته و در سايه خشك كنند و استعمال نمايند و قـوي              اسپغول  

زنگار و مويزج و خاكستر شب و فلفل است از اين قرص سازند و اگر قرحه خبيث و سياه گـردد بهتـر آن اسـت كـه                            

 گويد  جرجانيكه گوشت برويد      تا آن قطع كنند و موضع فاسد را ظاهر كند و به مرهم رويانندة گوشت عالج نمايند                

هـاي    كه اين دوا قرحة اكاله و بواسير را سود دارد بگيرند مس سوخته و كندر و شب يماني هر يك چهار درم پوست                      

باريك كه در ميان انار ترش باشد و زراوند و قلقطار هر يك هشت درم همه را سائيده به شراب مثلث سرشته قـرص                        

يده به كار برند و ايضاً زعفران و شب يماني و مر هر يك هشت درم صبر و كندر هر يـك          سازند و به وقت حاجت سائ     

چهار درم به شراب مثلث قرص كنند و به سايه خشك نمايند و اين دوا قروح روي و خوره را سودمند اسـت بگيرنـد                     

ه عصارة بـرگ اسـپغول   قرطاس سوخته سي و دو درم آهك آب نارسيده و زرنيخ زرد هر يك وقيه همه را بسايند و ب    

گويد كه در قرحة نو ذرورات شديدالتجفيف مثل توتيا و لولو و شب و مازو               خجندي  يا به سركه سرشته قرص سازند       
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هـا    و اقماع انار و ودع سوخته و كدو سوخته و مس سوخته و شاونج وگلنار بعضي با بعض يا مفرد يا مجمـوع از ايـن                         

 ساخته بر نهند و اگر بر آن خوف تاكل باشـد زنگـار بـه كـار برنـد و مـا آن را                         سائيده بپاشند يا مرهم يا ضماد از آن       

داشت از اين به شد و        ايم و شخصي كه اين علت از چهار سال مي           ايم و به حنا و برگ دردار آن را آميخته           تجربه كرده 

 شجر صنوبر سوخته و مـرو       االخوين و پوست    قرحة كهنه را معاجله بذورات متخذ از اين ادويه سازند وقاق كندر و دم             

ها ميسر آيد با مجموع آميخته به كار برند قرشي گويد كه در قروح خارج قضيب مرهم از                    كاغذ سوخته هر چه از اين     

اصالح غذا و تعـديل مـزاج و تنقيـة خلـط              مرتك و سفيدآب و سركه و روغن گل و انار دانة بريان استعمال كنند مع              

ضع را قروح مذاكير گويند و عالجش مثل عالج اقسام سائر قـروح اسـت لـيكن در                  غالب داود گويد كه قروح اين موا      

اينجا اعتنا به مزيد غسل و تنطيف كنند پس دوا بر آن نهند و بهترين وضعيات اين است كه صوف در قطران يا زفت 

ة يابس و قريـب او      تر كرده سوخته با مثل او سندروس و صبر آميخته بر قرحة رطب طال كنند و با شير زنان بر قرح                    

چه از موم و پيه و افيون و سفيدة بيضه مركب سازند عجيـب اسـت                  شب سوخته و خاكستر كدوي خشك است و آن        

وكذا مرداسنگ اين همه وقتي به كار برند كه با قرحه ورم نباشد و اگر بـادي ورم بـود ابتـدا بـه تحليـل آن نماينـد                             

 كه نعناع و آرد فول و نخود و مويز سرخ و زيره راس هر محلـل                 چه در بحث ورم گذشت و از تجارب ثابت شده           چنان

است و نافع در اين محل و كذا تخم خرما سوده با نصف آن تخم خطمي و اگر با درد باشد كثرت شرب آب خطمـي                          

 و بلع صبر و طال به اين هر دم مع زهرة نرگاو نمايند و كشنيز سبز محلل اورام و قروح است حار باشـند خـواه بـارد                           

 نوشته كه در قروح خبيثه خصيه و قضيب اين دوا مجرب است مازو شياف ماميثا انزروت گلنار گل سـرخ                     ميرعوض

اقماع الرمان مرداسنگ صبر كندر باريك سائيده استعمال نمايند و اگر هليله سياه و حضض به آب سائيده طال كنند                    

يد است مرداسنگ دو درم باريـك سـائيده در نـه درم             زائل سازد و درد و سوزش باز دارد و اين مرهم در اين باب مف              

كه سياه شود هر روز بـر قرحـه طـال كننـد و مـن در ايـن بـاب                       روغن ماده گاو با دستة چوب نيم حل كنند چندان         

ام چـون دواي اول و ثـاني را بـر آتـش سـرگين                 سپياري چهاليه يك عدد  و توتياي سبزكات هر كدام دانگي آزموده           
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آميخته نازك بسايند همچون غبار و با قدري مسكة گاوي به قدر حاجت سرشته بر پارچـة باريـك                   بسوزند و با ثالث     

گويد من شخصي را ديـدم كـه پوسـت             مي جالينوسماليده بر آن موضع نهند و بر فاده بربندند اثري عجيب دارد و              

اسرب و حكاكة سـنگ مـسن       خصية او فرو ريخت چنانكه بيضة عريان ماند و به صندل و گل سرخ و كافور و حكاكه                   

  الثعلب سرشته عالج كردم صحت يافت و عشائي بر آن شبيه پيوست اصلي پيدا شد به آب عنب

  تبثر خصيتين

به ثوري كه بر پوست انيثين حادث شود اگر با ورم حار باشد امر به فصد كنند و مطبوخ فواكـه نوشـانند و از اغذيـة                           

ازند پس به صبر و مرداسنگ و روغن گل طال كنند و بگيرند آب مـورد                مولد خون مثل لحوم و حلوا و خرما پرهيز س         

التجفيف عالج كنند     تازه و بدان قدري صبر و روغن گل و موم آميخته طال نمايند و اگر ورم حار نباشد به ادوية قوي                    

يه طـال   مثالً كاغذ سوخته و حنظل سوخته و صبر و اقاقيا مساوي باريك كوفته به آب برگ مـورد سرشـته بـر خـص                       

نمايند و يا به عدس مطبوخ كه با گلنار نيك سوده باشند به اندك گالب ضماد كنند و اگـر شـرب محـرق و صـبر و                            

اقاقيا مساوي باريك سوده به آب و دريا آب بارتنگ سرشته بر موضع طال سـازند نفـع بخـشد و اگـر گـل قبرسـي و                            

كه موضع را به روغـن گـل           و بثور بپاشند بعد از آن      شاونج و صبر سقوطري هر واحد يك جزو باريك سائيده بر قروح           

االثر است و اگر با بثور حكه بود مرداسنگ زردچوب اقليميـاي فـضه مـازو هـر                    چرب نموده باشند در تجفيف عجيب     

واحد يك درم بورة ارمني وردي شراب شياف ماميثا گوگرد هر يك نيم درم همه را باريـك سـائيده بـه آب مـورد و                          

ه سرشته طال كنند و اگر بثور صلب باشد به مقراض بريده زاج و زنگار هر دو سوده بـر آن پاشـند و   روغن گل و سرك   

  اگر ماده روي بود بدون داغ چاره نيست

  سحج خصيتين

اگر پوست خصيه بخراشد اول روغن گل طال كنند و بر آن گل سرخ و برگ مورد باريك سوده بپاشند و اگر به مرهم                        

 از مازو و روغن گل و موم طال كنند نافع بود مصنف اقتباس گويد كه سـحج خـصيه از دو                      سفيدآب يا مرهم معمول   
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باشد يكي كثرت فربهي و دوم يبوست در اول به تهزيل كوشند و در ثاني به روغـن گـل يـا ياسـمين و يـا                             سبب مي 

 سفيدة ارزيـز هـر      مسكة ميش به آب بست و يكبار شسته چرب نمايند و چون كهنه گردد و برگ مورد يا تخم آن و                    

  دو برابر هم ابيض آميخته استعمال كنند

  

  حكة قضيب و خصيه

خارش ذكر و خصيه به سبب انصباب مادة تيز صفراوي با بورقي يا خون سوداوي متعفن به سوي آن و يا ترشح عرق                       

 اين باب مجرب    حاد از نواحي آن باشد عالج فصد باسليق كنند و در باطن ران نزديك بيخ آن حجامت نمايند كه در                   

است و تنقية صفرا به سودا به مسهل آن كنند و در آن شاهتره و هليله داخل نمايند و قدري ماميثا سائيده به روغن                        

گل و سركه آميخته و آب كشنيز سبز و اگر از مادة بورقي باشد آب كرفس افزوده ضماد سـازند و قـضيب را بـه آب                           

 طالي قنبيل و كبريت و توتياي سبز هر واحد بـه روغـن شرشـف و                 گرم بشويند پس سفيدي تخم مرغ طال كنند و        

غيره مفيد بود و پوست درخت سرس سوده ضماد كردن نيز نافع نوشته و كذا مغز تخم ناگيـسر كوبيـده بـر آن آب                         

نيمگرم پاشيده در ضره بسته به جاي حكه ماليدن و بعد چند ساعت به آب گرم شستن و يا به شب ماليدن و صـبح                         

گرداند و در آب معادن نشستن و باالي آن گل سرشـو در آب حـل كـرده طـال كـردن                        در چند دفع زائل مي    شستن  

عظيم النفع است و ضماد صبر پنج درم اشنان دو درم نوشادر يك درم الية تازه كوفته پنج درم در ازالة حكة انيثين                       

ه به سركة انگوري و روغن گل حل      مجرب صحيح سويدي است و برگ حنا شاهتره گل خطمي صبر زرد كوفته بيخت             

كرده مثل مرهم ساخته ماليدن در بياض والد مرحوم مجرب نوشته و اين طال براي حكـة خـصيه و قـضيب معمـول                

والد علويخاني است و به تجربه رسيده انار ترش يك عدد در پاتيلة مسي قلعي نـاكرده بـا سـركة انگـوري بپزنـد تـا                           

  حنا شاهتره گوگرد و زرد گلنار فارسي مرداسنگ سوخته توتيـاي كرمـاني               مضمحل شد پس در هاون انداخته برگ      

توتياي هندي در سفال آب ناديده بريان كرده هر يك نيم درم كوفته بيخته داخل نموده روغـن گـل بـست مثقـال                        
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اضافه كرده چندان به دسته حل كنند كه مثل مرهم شود طال نمايند و اين ضـماد نيـز نـافع خـارش خـصيه اسـت                   

وشادر يك درم مرداسنگ دو درم گلنار نشاسته هر يك سه درم شياف ماميثا اقاقيا هر يك پنج درم به گـالب طـال                        ن

اند صبر سقوطري نوشادر هريك چهار دانگ نشاسته يك درم            نمايند و اين طال خارش زهار و خصيه را مجرب نوشته          

 سرشته طـال نماينـد و اگـر خواهنـد كـه خـارش               شياف ماميثا اقاقيا هر يك سه درم كوفته بيخته به گالب و سركه            

تر باشد گل سرخ و صندلين هريك نيم درم زياده كنند و در نسخة ديگر اشتان عوض                   قضيب و خصيه و مقعد را نافع      

صبر و نوشته و اگر زائل نشود اطلية كه دربحث جرب بيايد به كار برند و زلو بچسپانند ليكن چسپانيدن زلو بر نفس                       

فرمايد كه در حكة قضيب تنقيـة خلـط بـه             الرئيس مي   ه گاهي استرخاي قضيب و قطع باه كنند شيخ        قضيب نشايد ك  

فصد و اسهال كنند بعده بگيرند اقاقيا و ماميثا هر واحد نيم درم نوشادر يك دانگ صبر يك دانگ زعفران نيم دانـگ                     

رب اسـت و گـاهي طـالي سـركه و           اشتان به وزن مجموع وكوفته بيخته به روغن زنبق سرشته ضماد نمايند كه مج             

روغن گل كه در آن نطرون وشب باشد در حمام به تسكين آن نمايد و اگر حكه ردي تر باشد انـدكي مـويزج در آن                          

داخل كنند و چون از حمام خارج شوند سفيدة بيضه به عسل طال نمايند و اگر چيزي سودند بـدو فـصد و اسـتفراغ                         

 گويد كـه از     مصنف ترويح ز آن موضع حجامت كنند و يا بر آن زلو چسپانند            ماده كرده باشند در باطن ران قريب ا       

اشياي حريفه و مالحه و شديدالحالوت اجتناب نمايند و شستن به آب گرم پس ماليدن روغن گل نفع بخشد و كـذا                      

ب شستن به آب كرفس نافع است و كذا غسل به آب سبوس گندم و كذا لطوخ به سفيدي بيضه و كذا گذاشتن قضي                      

 گويد كه اگر حكه زائد بود به فصد مبادرت كنند و االقتـصار              انطاكيگرم و يا در مسكه        و خصيه در روغن كنجد نيم     

به تنقيه و اطليه نمايند و ماميثا و آب كرفس را در اين جا خصوصيت است و احكام حكـه عنقريـب باالسـتيفا ذكـر                          

ش خصيتين اگر حاجت افتد فصد باسليق و تنقيـه بـه            نويسند كه در خار     خواهم كرد ابومنصور و صاحب خالصه مي      

ماءالفواكه نمايند و اين طال مرتب سازند اقاقيا شياف ماميثا هر كدام يك جزو و صبر نصف جرو نوشادر روبع جـزو و                       

نشاسته به وزن مجموع همه را كوفته به سركة خمر سرشته استعمال كنند و اگر با وجود خارش پيوسته رطوبات از                     
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ع ترشح همي كند اقاقيا و شياف ماميثا هر كدام نيم درم و غير آن كه در قول شيخ مـذكور شـد بـه روغـن                           آن موض 

  .ياسمين بمالند

  اورام قضيب

كه چسپانيدن زلـو بـر نفـس قـضيب            اسباب و تشخيص اقسام آن مثل اورام خصيتين است و كذا معالجة آن مگر آن              

انيدن مضائقه ندارد و ايضاً در ورم حار قضيب لعاب بهدانـه شـيرة     مناسب نبود و اگر ضرورت باشد بر حوالي آن چسپ         

الثعلب شربت بنفشه بدهند و گل ارمني سه ماشه رسوت دو ماشه در آب كشنيز سـبز                   عناب عرق شاهتره عرق عنب    

سائيده ضماد نمايند و تعليق هفت علق بر عصعص در روز دوم پنج علق كنند و ضماد عدس گلنار برگ گل پوسـت                       

الثعلب يا آب خـالص جوشـانيده سـائيده روغـن گـل آميختـه در ورم حـار قـضيب                        در آب كشنيز تر يا آب عنب       انار

مخصوص است وكذا آرد جو صندل سفيد مساوي كوفته بيخته به آب كاكنج و روغن گـل و سـركة انگـوري و زردة                        

سكن درد و سـوزش اسـت گـل         بيضة مرغ در صالپه حل كرده اين ضماد نيز محلل اورام حارة قضيب و انثيـين و مـ                  

الملـك هـر يـك چهـار          بنفشه گل خطمي سفيد هر يك پنج ماشه خار خسك قيصوم هر يك دو ماشه بابونه اكليـل                 

ماشه برگ نيلوفر يك ماشه كوفته به آب كاسني تازه سرشته ضماد نماينـد و در ورم بـارد آرد جـو خطمـي خـستة                          

در آخر برگ كلم حلبه پخته بكوبند و آرد باقال مويز منقي زيـرة              خرما در روغن بابونه و سركه آميخته ضماد كنند و           

تـر    كرماني در شراب پخته خاكستر دانة خرما خطي سفيد درهم آميخته ضماد كنند و اين ضماد در اين بـاب قـوي                     

 الملك حلبه بـرگ كلـم زردة        است مقل ازرق اشق پيه بط پيه مرغ خانگي پيه كوهان شتر مغز ساق گاو بابونه اكليل                

اند مويز منقي آرد  تخم مرغ به دستور مرتب ساخته استعمال نمايند و براي ورم صلب ذكر اين ضماد نيز مفيد نوشته

جو صندل سفيد پيه گردة بز آرد باقال پيه را در روغن گل گداخته ادوية ديگر كوفته بيخته بياميزند و ضـماد كننـد                        

ب قريب از معالجات اورام خصيتين است ليكن ورم حـار قـضيب             فرمايد كه معالجات اورام حار و بارد و قضي          شيخ مي 

در ابتدا متحمل قوابض زياده است و نسخة خاص او اين است كه پوست انار و گل سرخ خشك و عدس در آب بپزند                        
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الثعلب و كذا گل ارمنـي و عـدس و بـرگ        چون مهرا شود با روغن گل سائيده ضماد كنند و ايضاً قيموليا به آب عنب              

 و ورم بارد قضيب در حالت سوالقنيه و استسقا بيشتر افتد و آنچه براي آن تجربه كرده باشد اين است كه آرد                       كاكنج

تخم خرما دو جزو خطمي يك جزو به سركه سوده طال كنند و دواي معمول از سبوس و اشق مـذكور در عـالج ورم                         

 كـه در ورم حـار قـضيب هـر صـبح             تر براي ورم صلب قضيب است صاحب حاوي صغير گويـد            صلب خصيتين موافق  

جالب از تمر هندي و شكر سفيد يك ده درم يا آب انار شيرين و ترش هر واحد بـست درم بـا شـكر سـفيد ده درم                             

بياشامند و غذا مزورة تمرهندي وشيرة مغز بادام و شكر سازند و تليين طبيعت به نقوع مشمش يا به مطبوخ فواكـه                      

دس مقشر گلنار پوست انار آرد جوهر واحد ده درم در آب پخته بـا روغـن گـل                   نمايند و اين ضماد كنند گل سرخ ع       

بسايند و به كار برند و معالجة اورام بارد قضيب مثل اورام انيثين كنند و اين ضماد سازند بابونـه اكليـل تخـم تمـام                          

ويسد كـه در ورم     ن  خطمي آرد خستة خرما مساوي كوفته بيخته به روغن زنبق آميخته استعمال نمايند خجندي مي              

حار در ابتدا پارچه در گالب و سركه و لعابات و عصارات بارده مثل آب كدو و كاسني و كاهو تر كـرده بنهنـد و هـر                            

صبح شربتي از اشربة حامضه مثل شربت تمرهندي يا شربت آلو يا انار يا غوره بنوشـند و تليـين طبيعـت بـه نقيـع                          

هاي لينه واين اولي است و اگر در آن انـدكي صـالبت باشـد                 ا به حقنه  مشمش مقوي به ريوند و هليلجات نمايند و ي        

بايد كه اعانت در انضاج به مثل آرد باقال خطمي و بابونه و بزركتان ومي پختـه بـه آب بـرگ كرنـب و زردة بيـضه و                             

 برگ كرنب   روغن گل كنند و چون حاجت به تحليل آيد و در زمانة انتها اين ضماد استعمال نمايند مويز منقي زيرة                   

 گويد كه عالج ورم حادث دركمره به فصد يا تنقية بدن به اسهال و طـال بـه روغـن    سعيدگرفته ضماد مرتب سازند     

گل و موم و ريختن آب گرم بر عضو و دوشيدن شير بر آن و تحليل غذا و اصالح آن كنند و هم او گويـد كـه عـالج                              

 خرفه به سكنجبين و طالي ذكـر بـه صـندل و گـالب و آب                 ورم حار ذكر به فصد باسليق و شرب ماءالشعير و شيرة          

كاهو به گل ارمني و سركه سفيد آب كنند و عالج ورم صليب به ماليدن روغن بادام و روغن بيدانجير به موم و پيـه                         

  .الملك ريختن به آب نيم گرم نمايند مرغابي و ضماد از بابونه و اكليل
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  وجع قضيب

جويند و اگر به سبب عروض بثـره در مجـراي بـول باشـد و عالجـش در سـدة                     اسباب و عالجش از اوجاع خصيتين       

فرمايد كه در ذكر از اسـباب مختلفـه حـادث شـود و بيـشتر از جـنس بـول افتـد و                          مجراي قضيب بيايد و شيخ مي     

حـدار  هاي به لينه و اقتصار بر ماءالشعير به جالب آن را شفا دهد و قريب بـه زور مـدره نكردنـد تـا ان                          استعمال حقنه 

گـرم    فضول نكند و بعد حقنه حوالي عانه و قضيب را تكميد نمايند به مقداري كه جلد را نرم كنـد و بـر آن آب نـيم                          

نويسد كه اين دوا حدت اين اوجاع بشكند بگيرند مازو و بريان يك دانگ گـل                  ريزند و بنفشه طال كنند و گيالني مي       

را به شراب شـسته باشـند و ايـضاً روغـن گـاو و راتيـنج                 سرخ شش دانگ سوده خشك بپاشند بعد از آن كه موضع            

  مساوي طال سازند و بزركتان سوده بپاشند و به مر ضماد كنند و يا به مرور رايتانج بريان طال سازند

  شقاق قضيب و نواحي آن

اق شود عالج به مرهم شادنج و امثال آن كه در عالج شـق              گاه باشد كه به سبب يبوست و جفاف پوست ذكر شق مي           

چه قريب به نفع او است اين است كه بگيرند قيموليا و توتيا و حنا و كتيرا سـوده و بـا                        مقعد گذشته عالج كنند و آن     

موم و زرده بيضه و روغن زنبق قيروطي سازند و چون زردة تخم مرغ و افيون با روغن گـل حـل كننـد و مرداسـنگ      

و اين مرهم شقاق و خصيه و قضيب را كه خود به خود افتد              كوفته بيخته در آن آميزند و طال كنند همين عمل وارد            

و يا بعد جماع پديد آيد و خصوصاً در موسم ربيع نافع است مرداسنگ كتيرا كتة سفيد هر يـك سـه ماشـه پيـه بـز                            

  نيم توله موم دو توله روغن گل پنج توله كافور دو ماشه سفيدة كاشغري يك توله به دستور مرهم سازند يك

  ثة ذكر و لحم زائد بر نواحي آنثاليل و تو

بورة ارمني سوخته و خاكستر چوب انگور و امثال آن كه محلل و منشف رطوبت جامد باشد كه مـادة اوسـت بـه آب                  

سائيده طال نمايند و اگر سياهدانه و سركه با چربي مرغ آميخته طال كنند بزدايد و اگر فائده نشود قطع كننـد و بـر                         

ج و زنگار بپاشند و اگر از اين روي تر بود از داغ نهادن حاره نباشـد و بـه عـالج ثاليـل                        آن دواي حابس خون مثل زا     
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  .مطلق معالجه كنند

  اعوجاج ذكر

يعني كج شدن قضيب سببش عروض تمدد به قضيب است از خلط غليظ چسپنده در عضله آن و يـا از ورم حـادث                        

  جلد سوم637 ص------بدان و يا از تشنج يابس يا امتالئي يا استرخا ؟؟؟؟

  

وجوب ساخته خشك كنند وقت حاجت به شراب سائيده طـال نماينـد مؤلـف اقتبـاس نوشـته كـه در اسـترخائي و                         

تشنجي به معالجة استرخا وتشنج مطلق كه در امراض سر مسطور شـد پردازنـد بعـده اطليـه و اضـمده و روغنهـا و                          

چه از صدمة عصب آن عارض شـده باشـد            ند و آن  كمادات مقوي اعصاب كه در عالج ضعف به او مذكور شد به كار بر             

چـه در جلـق پديـد آيـد      تدبير خفيف ضربه وسقطه استعمال نمايند پس روغن راحت و قـسط و غيـره بمالنـد و آن                  

هاي نافع آن كه در نقصان هاه گذشت بمالند و اين روغن در اعوجاج جلقي و دفع غلظ حشفه و باريكي و بـيخ                   روغن

 باغي كه در درخت پخته زرد شده باشد دو عدد گرفته دارفلفل سـه تولـه را در آن از سـيخ                       ذكر نافع بادنجان فصلي   

آهن سوراخ كرده بخالنند و در سايه خشك سازند پس در روغن كنجد سه پاو بجوشانند كـه خـوب مهـرا شـود بـه                          

 و كنيـر بـاغي   دست ماليده صاف نموده مغز تخم بيدانجير قسط تلخ هر يك شش توله پوست بيخ مغپيلي صـحرائي       

الـديك    بيربهوئي بيش قرني هر يك چهار توله گندك زرنيخ مليقي قرنفل زنجبيل شنگرف سهاگه مال كنگني عـين                 

الفـار بـزرالبيخ عـاقر قرحـا هـر يـك سـه تولـه                  الطيب سم اسپ سياه سم      سرخ و سفيد افيون خراطين خشك سنبل      

م تاتوره تخم شلجم تخم ترب هر يك دو تولـه قيمـة             دارچيني به سباسه زراوند طويل كافور تخم كينج پپالمول تخ         

گوشت سانده وسطان نهري و خراطين تازه هر يك نه توله نار جبل كهنه ده توله مشك چهار ماشه يـك شـبانه روز                        

در شراب دو آتشه و شير ميش تر نموده در شراب دو آتشه بست پاس متصل كهـرل كننـد پـس سـه پـاس روغـن                            

حبها به قدر كنار صحرائي بسته در شيشي آتشي روغن كـشند گيالنـي گويـد كـه ايـن      مذكور آميخته كهرل نموده   

اعوجاج گاهي خلقي بود و آن كمتر عالج پذيرد و گاهي از تشنج يابس افتد پس هر روز چند مرتبـه بـران شـير بـز                           
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ر از ايـن صـحت      بسيار بريزند و زوفاي رطب معمول به قيروطي بمالند و طريق ترطيب اختيار نمايند و مشايخ كمتـ                 

يابند و اگر از تشنج ابتالئي دفعةً افتد بعد تنقيه به حقنه يا فصد به حسب حاجت و ادامـت بـر مـزورات قيروطـي از                     

روغن ناردين ساخته خطمي در آن خوب حل كنند پس ضماد نمايند و اگر تحلل او دشوار گردد و اندك صلب شود                      

  البرء است قضيب بدارند تا بخار آن برسد و اين نوع سريعتخته و آهن گرم كنند و بر آن سركه ريخته زير 

  انكسار قضيب

مراد از انكسار در اين جا ضعف است نه آنكه متكسر شود عالج تنقيه به مسهل و فصد كنند اگر قوت مساعدت كنـد           

 و اقاقيـا و  سازند پس بگيرند مفاث و صبر و مرو بعده از قضب يعني ني صفائح سازند چنانچه براي اعضاي منكسر مي         

همه را سائيده به سفيدي بيضة تازه سرشته بر رفاوه گذاشته از هر چهار طرف بر ذكـر پيچنـد و بـر آن صـفائح نـي                    

نهاده به رفق بربندند و روغن بدان نه رسانند و چون اندك قائم شود اين ضماد به عمـل آرنـد حـضض گلنـار مـاز و                            

افزايند و باريك سائيده به لعاب اسپغول آميزند و اگر در آن              ت او مي  بريان جوزالسرو و گاهي در اين شحم انار يا پوس         

كنند  اندك سريش داخل كنند جائز است پس بر قضيب ضماد نمايند كه قوي و محكم گرداند و گاهي اين ضماد مي

 قنطار سوخته يك جزو و گل قيموليا يك جزو و گل مختوم يك جزو و باريك سائيده بـه آب عـصي الراعـي يـا آب                          

العالم آميخته بر قضيب ضماد سازند پس اگر مجراي بول تنگ شده باشد روغن گل در احليل بزراقه رسانند و از                       حي

  غذا بر مزورات و اطعمة خفيفه اقتصار ورزند

  سدة مجراي قضيب

د بند شدن سوراخ ذكر يا به سبب حدوث ثبره يا قرحه در راه بول باشد و يا به سبب احتباس خلطي غليظ يـا جمـو                         

خون و يا به سبب روئيدن ثولول و لحم زائد در احليل طريق تشخيص اين اسباب بايد كـه از مـريض حـال سـوزش                          

بول و عسر خروج آن و درد اندران موضع برسند اگر قرار آن كند سببش حدوث ثبره باشد و اگر با وجـود ايـن آثـار                           

ر اقرار صرف عسر خروج بول كند پس حال خروج ريم و خون و قشور قرحه نيز در بول برآيد سببش قرحه باشد و اگ  
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مواد غليظ و خون در بول دريافت كنند اگر مواد غليظ برآيد سببش احتباس خلط و يا جمود خون باشد و اگر ماده                       

و خون در بول بر نيايد سببش روئيدن ثولول در احليل باشد عالج اگر از ثبـره باشـد فـصد باسـليق كننـد و لعـاب                             

رفه و خيارين با شربت نيلوفر دهند و شياف ابيض با شير دختر و روغن گل حل كـرده در احليـل                      اسپغول و شيرة خ   

چكانند و صاحب كامل گويد كه بعد فصد گل ارمني يك درم برزقطونا و مغز تخم خربـزه هـر واحـد يـك نـيم درم                           

 بدهنـد و آب خيـار و آب   البـزدر بـه جـالب    سواي اسپغول باريك سائيده به جالب يا شيرة خرفه بخوراننـد و بنـاوق          

هندوانه به اندك جالب و لعاب اسپغول دهند و يا مغز تخم كدو و مغز تخم خربـزه و مغـز تخـم خيـار و مغـز تخـم                              

بادرنگ هر يك به قدر حاجت بدهند و اسپغول و روغن گل بر قضيب ضماد كنند و اين تدبير تا انفجار شيره به كـار                         

ول در شير دختران و روغن گل بزراقه در احليل رسانند و دو بار يا سه بـار             برند و چون منفجر شود شياف ابيض محل       

استعمال كنند كه قرحه به سرعت مندمل شود و سعيد نوشته كه عالجش به فصد و شرب لعاب اسپغول و جـالب و                       

 پـس   مغز تخم خربزه و خيار به شربت خشخاش كنند و چون منفجر گردد و شير زنان در روغن گل در ذكر چكانند                     

اگر در مجري از حدت بول خراش گردد فصد كنند و مبردات نوشانند و زراقة شـير زنـان و سـفيدة بيـضه و شـياف                           

نويسد كه ملينات و منضجات شرباً و ضماداً اسـتعمال            ابيض در روغن گل استعمال نمايند و محشي شرح اسباب مي          

ا سنگ فسان يا صفحه آهن گرم كرده و سركه          نمايند پس اگر تحلل او مشكل گردد و اندك صلب شود سنگ آسيا ي             

چه از مواد در اين جا صلب شده باشد تحليل پذيرد و اگر از احتباس  بر آن اندازند و بخار آن به قضيب رسانند كه آن         

خلط يا جمود خون باشد مدرات قويه مثل باديان و انيسون و تخم كشوث و تخم خربزه و تخم گزر و تخم كـرفس و                 

ا شربت بزوري دهند و روغن بابونه و روغن سوسن در احليل چكاننـد و بـه قـول مجوسـي تلطيـف و                        تخم هليلون ي  

تسخين غذا به مثل نخودآب به زيت و شبت و زيره و دارچيني كنند و تخم كرفس و انيسون و باديان و تخـم تخـم                          

ل تـا دو درم بـه آب نخـود          گزر دشتي و كوهي هر واحد يك جزو مغز تخم خربزه دو جزو باريك سائيده از يك مثقا                 

سياه و آب زيرة سياه بدهند و قدري سنجرينيا به آب مطبوخ زيره بخورانند و در ذكر آبي كه در آن تخـم كـرفس و                          

انيسون و نانخواه جوشانيده باشند بـه انـدك روغـن خـسك و روغـن زنبـق بزراقـه رسـانند و آب مطبـوخ بابونـه و                             
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 گويد كه گلقند    هبةاهللا   ابن دينة صعتر و مانند آن بر قضيب نطول كنند و         الملك و بر نجاسف و مرزنجوش و پو         اكليل

عسلي و سنجزينيا خورانند و آب مطبوخ تخم كرفس و نانخواه و پودينه به انـدكي عـسل و روغـن زنبـق در احليـل                          

ر مجـري  چكانند و غذا نخوداب دهند و اگر به سبب روئيدن ثولول بود اگر قريب به خارج باشد مـرود يعنـي ميـل د       

داخل كنند پس صبر و سفيدة ارزيز به روغن گل حل كرده چكانند و اگر درد قوي شود صافن نمايند و اگـر مـانعي                         

  نباشد حجامت نفع دارد و اگر بعيد باشد و آله بدان نرسد يا صلب باشد ازالة آن مشكل بود

  اتساع مجراي قضيب

 موجب نقصان باه و سرعت انزال شود و آن را بندكشاد گوينـد              تر گردد و    چه باشد فراخ    گاه باشد كه سوراخ ذكر از آن      

 اطريفل كشمشي و حلواي سپياري پاگ و ديگر         عالجو عسرالعالج است سببش كثرت جماع و سوزاك و غيره است            

ادوية مغلط مني استعمال كنند و ادوية قابضه شرباً و شيافاً به كار برند و چهار وهاك چهال مولري چهال گولرگونـد                      

نيهبل موصلي سليجعل مجيهه گوند به بول گوند وهاك گوند گولر نخود بريان برابر كوفته بيخته سـفوف سـاخته                    س

پنج درم به آب بخورند و بعضي چهال كهرني و گوندي و لهسوره و انبه هر واحد مساوي سائيده شكر برابـر آميختـه                        

ونگچي را سـائيده در آب گونـد وهـاك ماننـد فتيلـه      نهار از نيم بهلولي تا يك بهلوي همراه آب ميخورانند و اگر گهـ      

ساخته و در سوراخ قضيب يك لمحه بدارند بسيار مفيد بود و بعضي گهونگچي سفيد مقـشر را در شـير درخـت بـر                         

آرند تـا مجـرب بـه كلـي مـسدود       گذارند و زود بر مي سوده يا به شهد سرشته بر فتيلة كاغذ طال كرده در احليل مي            

وخته بر فتيله پاشيده دراحليل نهادن نيز مفيد بود و بعد از بـول اسـتجا بـه گلـي كـه از شـكم                         نشود و زبان سگ س    

آيد و در اين باب اثر تمام دارد و اگر كونپل درخت وهاك كه وا نشده باشـد و بعـد از خـزان بـه هـم                              خراطين بر مي  

 باشد بهتر بسيار به حق نموده بـه         رسد به قدر حاجت گرفته نرم سوده با قند سياه شش ساله و هر قدر كه كهنه                  مي

مقدار يك توله گولي بسته تا چهارده روز يك يك گولي بخورند نافع است و در بياض استادي مغفرت مĤب مـسطور                      

است كه خشت كهنة صدساله باريك سائيده پارچه بيز كرده در شير بز خمير كـرده بـه وزن نـيم نـيم پـا و اقـراص        
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د تا سرخ شود بعده سرد كرده بار ديگر كوفته به دستور در شير خمير كـرده و در                   سازند و در ميان آتش انگشت نهن      

آتش نهند و همچنين هفت بار تكرار عمل نمايند بعده پارچه بيز نموده شكر تري كهنه برابر آميخته يك كف دست                     

ده تا سـه روز بـا شـير گـاو           صبح با شير ماده گاو و با آب تازه بخورند و مداومت نمايند ايضاً ثال مكهانه سه توله سو                  

گفت كه مغز تخم كنـار دو         خوردن نافع نوشته و كذا فتيله به لعاب دهن سگ تر كرده در احليل نهادن و مجربي مي                 

توله نبات سفيد يك توله كوفته بيخته يك توله صبح خوردن مفيد است و كذا تخم تمر هندي نافع حب كـه بـراي                        

ب مصري مغزتخم سرس لك مغسول هر يك دو توله كوفته بيخته تا يكپـا               بندكشاد و سيالن مني سودمند است ثعل      

و شير درخت به كهرل كنند تا غليظ شود پس به قدر كنار صحرائي حب بسته هر صبح يك حب بخورنـد تـا هفـت                          

شـود و     افزايند و قويتر مـي      روز مجرب است و بعضي نفرة كشته و طالي كشته و يا قوت و مرواريد همه نيم توله مي                  

در نسخة گيالني تال مكهانه صمغ عربي گوكهر و كشنيز است گلوست سالحبيت نيز داخل است و نوشـته كـه هـر                       

يك دو مثقال گرفته در شير درخت بر هفت پاس صاليه كرده به دستور حب سازند و در سايه خـشك نمـوده يـك                         

ني پوست سينبهل نبات سفيد     حب صبح و يكي شام دهند ديگر از مجربات اكبري پكهان بيد صدف سوخته گل ارم               

نخود بريان االيچي خرد هر كدام يك ماشه كوفته بيخته هفت گولي بندند و تا هفت روز ناشتا بخورند بندكشاد دور                     

كند ديگر مغزتخم تمرهندي مغز تخم سرس مغز تخم وهاك مساوي كوفته با شير درخت بر خمير كرده بـه انـدازة                      

د و در نائزه يك حب بدارند و بعد از بول ديگر نهند تا يـك چلـه و همـين ادويـه                       العصافير حب دراز بسته بدارن      لسان

كوفته بيخته برابر آن شكر آميخته يك كف دستهر صبح با شير گاو بخورند در دفع بندكشاد مجرب است ديگر تخم                     

 باريك سائيده   مغيالن در آب شب تر كرده صبح از كار و شگافته مغزش برآرند و مصطكي رومي مرداسنگ هر سه را                   

هاي دراز مثل جو به مقدار منفذ قضيب مرتب كرده هر روز يك حب در نائزه نهند و چون از بول بـدر شـود و                            و حب 

كه سوراخ خاطرخواه گردد دوائي كه        ديگر نهند و در اين اثنا كه امي معجون يا سفوف بندكشاد استعمال كنند تا آن               

مدشاهي است شير گاو نيم پاو شير انجير باغي چـار ماشـه هـر دو را              براي بندكشاد معمول حكيم كاظم عليخان مح      

آميخته صبح بنوشند هميسان تا چهل روز استعمال نمايند و حبي كه بـاال مـذكور شـد در نـائزه بدارنـد ايـضاً تـال                   
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ب تـر  مكهانه را از گرد پاك كرده و در ركابي گلي گلي كرده شير درخت بر آن قدر بر آن قدر بر آن ريزنـد كـه خـو                         

شود در سايه خشك كرده قدري بريان كرده كوفته بيخته جوز بوا يك توله دارچيني يـك نـيم تولـه سـائيده در آن                         

آميخته صبح چهار ماشه با نيم پاو شير گاو ميخورده باشند ليكن در احليل فتيلة كوچك از ريسمان تابيده بدارند و                      

 و كهرني سبز خشك ساخته و ترپهله هـر يـك نـيم پـاو بيـر                  بعد بول به دستور ديگر بنهند ايضاً پهل مولسري سيز         

بهوئي به وزن يك فلوس سائيده برابر جمله نبات آميخته در موسم زمستان وقت صبح به وزن يك بهلـولي بخورنـد                      

ديگر در بياض قبله گاهي غفران پناهي مرقوم است كه بگيرند ابنة خرد كه به قدر نخود باشد و ثمر درخت گولر كه                       

 سخت باشد و پهلي به بول نرم هر سه برابر در سايه خشك كرده كوفته بيختـه هـر روز سـه ماشـه بـا شـهد                             خرد و 

آرد و اگر تخم خشخاش و نبوله و گندم را گرفته هـشت پـاس در آب              آميخته تا بست روز بخورند كه امساك هم مي        

ته مثل حريره پختـه بنوشـند و همـين    تر كنند و صبح سائيده صاف نموده درروغن زرد بگهار داده شكر سفيد انداخ  

 حكيم بقاءاهللا خان كه در اين باب اكسيراالثر است پهلي بـه             سفوفطور چند روز به عمل آرند بندكشاد را نافع بود           

بول نازك و گل آن و تخم سرس و گل انبه و گل فوفل و گل پسته و دانه ميل و صمغ فارسي و صمغ عربي هر يك                            

يگر تال مكهانه سرمايه اگوند ناگوري سمندر سوكهه موچرس مساوي كوفته بيخته شـكر              دو درم شربتي دو مثقال د     

 كه در بياض حضرت استادي مرحـومي         سفوف برابر آميخته نهار كف دست خورند نافع بندكشاد و مغلط مني است           

ر زنجبيـل  نافع نوشته بيجبند دارفلفل كمركس سمندر سوكهه تخم اوتنگن برمدندي تـال مكهانـه گـوكهر و سـتا د       

موصلي سياه و سفيد تخم كونچ برابر شكرتري دو چند همه ادويه هر روز يك كف دست با شير گاو بخورند قـسطور                       

االخوين باريك سوده در آب حل كرده قطور نمايند معجون بندكشاد كه              مجرب بعضي اطباست صمغ عربي كندر دم      

خم اوتنگن مغز تخم كونچ هر يك پنج درم موصلي سـياه            النفع است تال نكهانه ميده چوب ت        در تقويت باه نيز عظيم    

بيجبند سياه بيجبند سرخ ثعلب مصري هر يك سه درم شقاقل مصري دو درم سـليخه بـسباسه زنجبيـل مـوچرس                      

جوزبوا هر واحد يك درم دارفلفل نيم درم شير ميش يك آثار شهد خالص سه پا و نبات سفيد سـه پـا و بـه دسـتور        
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  .معجون بسازند

  جراي قضيبقرحه م

يعني سوزاك اسباب اين مثل اسباب قروح كليه و مثانه است و از مباشرت با زن حائضه و فاحـشه سـوزاك زده و از                         

جماع و اختالم ناقص االنزال و از تناول چيزهاي شديدالحالوت و تيز و شرب مدرات قوية حاره و شراب بر نهار و بـه                        

اري مفرط و بول كـردن بـر آهـك آب نارسـيده نيـز عـارض شـود و                    كثرت و از مشي در آفتاب به موسم گرما و بيد          

عالمتش سوزش بول و دشواري آن و ظهور خون در يم و قشور در بول و لزوم وجع در موضعي از قـضيب بـه جـاي                           

العـدو آيـد عـالج فـصد          المقدار وكثير   قرحه بود و فرق در اين و در قرحة مثانه اين است كه بول در قرحه مثانه قليل                 

يق كنند و شيرة تخم خيارين شيرة خيار خسك شيرة تخم خربزه در عرقيات بـر آورد و شـربت بـزوري داخـل                        باسل

كرده بنوشند و بعد از چندي كه قرحه از مده پاك شود همراه دواي مذكور پنج ماشه قرص گلنار يا قرص كهربـا يـا                         

 يك دام پوست بيخ قالـسه را ريـزه ريـزه           قرص شب يا قرص كاكنج و مانند آن كه اندمال قرحه كند بايد داد و چون               

كرده در آب شب تر كنند و صبح اندكي ماليده صاف نموده بنوشند به جهت حرقت بول و سوزاك معمولـست واگـر                       

نيم پا و آب تر نموده صباح به طور بنگ سائيده بنوشـند و وقـت                  گيرد يك دام نخود مع پوست يك دام شب در يك          

بخـشد و سـفوف    و پهر بخورند و بعده برنج با شير غذا سازند در سه روز تخفيـف مـي    تشنگي بسي شير ماده گاو تا د      

قلعي از براي اندمال قرحه نيز مفيد بود همراه تبريد مذكور بخورند و چون كتيرا و صمغ عربي به قدر دو ماشه شب                       

فيـد بـود و بـرگ نورسـتة         در آب تر كنند و صبح ماليده و يا سائيده صاف نموده بنوشند حرقت مثانه و سوزاك را م                  

كيكروست گلووست سالحبيت نيز از براي قرحة سوزاك نافع بود و عمل زروق يعني بچكاري در اين بـاب اثـر تمـام             

دارد و خصوص بعد از فصد و مسهل امارزاقه را به زور و شدت تمام نفشارند و بسيار هم در مقدار و عـدد نگيرنـد تـا                 

رم خصيه و قرحة حوالي مقعد عارض نگردد و آشاميدن شير تازة ممزوج بـا               آفت به مجري نرسد و علت ديگر مثل و        

سه چندان آب به جاي آب مفيد است و هرگاه درد شديد باشد چيزي از مخدرات و پچكاري بياميزند غذا ماءالشعير                     
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 اسـت   و دال خشكة كم نمك مناسب بود و از اشياي حريفه و حامضه و ملحه و حلو و لحوم و جمـاع احتـراز ضـرور                         

 در سوزاك از مطلب اساتذة كرام قرص طباشير كافوري بشربت بزوري سرشته بخورند          ذكر بعض تراكيب مستعمله   

بااليش شيرة تخم خيارين و كاسني هر يك شش ماشه شيرة خار شتر و زيرة سفيد هر يك چار ماشه عرق شـاهتره                       

 چار ماشه سوده به شربت بزوري سرشته بخورند بعد  پا و سير سير شربت بزوري بارد دو توله بنوشند باز بناوق البزور            

نـيم تولـه بنوشـند اگـر      آن شيرة مغز تخم هندوانه شيرة خار خسك شيرة تخم خربزه هر يك شش ماشه نبات يـك               

سوزش بسيار باشد لعاب بهدانه سه ماشه و ريشه خطمي شش ماشه افزايند ايضاً براي سوزاك و جريان مـده شـيرة                      

 شيرة تخم خربزه شش ماشه نبات يك توله اسپغول مسلم شش ماشه پاشيده دهند بـاز شـيرة                   زيرة سفيد چار ماشه   

ايضاً شيرة خرفه و خار خـسك و تخـم خربـزه هـر يـك                . البزور سوده چار ماشه افزايند      الثعلب چهار ماشه بناوق     عنب

 در لعاب اسپغول حـل      شش ماشه نبات يك نيم توله همراه سفوف معمولي بدهند و شياف ماميثا شياف ابيض سوده               

كرده بچكاري سازند ايضاً لعاب گل خطمي سه ماشه شيرة خرفه شش ماشه شيرة كاكنج شـيرة زيـره سـفيد شـيرة           

الخبار هر يك چهار ماشه شربت انار شيريندو توله كتيرا يك ماشـه سـوده پاشـيده بدهنـد دوم روز شـيرة تخـم                  بيخ

البزور سوده عوض قرص كاكنج       ماشه افزايند روز چهارم بناوق    خرپزه شش ماشه عوض زيره كنند و قرص كاكنج چار           

الثعلب عرق شاهتره هر يك هفت تولـه جوشـانيده شـيرة              نمايند باز گل خطمي سه ماشه عناب پنج دانه بعرق عنب          

تخم كاسني شش ماشه شيرة تال مكهانه چار ماشه شـيرة تخـم خربـزه شـش ماشـه شـربت بـزوري بـارد دو تولـه                            

شه دهند و براي ورم و ريم بخور برگ نيم و برگ بكاين نيز بدهند و اگر قرحه قريب سوراخ باشـد                      تخمريحان سه ما  

مرهم داخليون به جاي آن چسپانند ايضاً سفوف قلعي كشته كه در آن پكهان بيدست و در بحث سيالن مني مذكور                     

اشه در عرق نيلوفر و عرق شد هفت ماشه خورده بااليش شيرة خيارين شيرة خيار خسك شيرة خرفه هر يك شش م 

شاهتره هر يك سه توله عرق گاوزبان چار توله برآورده شربت بزوري بارد چار توله حل كرده بنوشند و پوست هليلة                     

زرد چهار ماشه پوست هليله سه ماشه آمله دو ماشه شب در آب دو آثار تر نموده صـبح ماليـد و صـاف كـرده شـب                            
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االخوين هر يك چهار ماشه باريك سـوده آميختـه           سنگ سفيداب قلعي دم   يماني سوخته شش ماشه كات سفيد مردا      

بچكاري بگيرند ايضاً ست گلو چار ماشه ست سالحبيت دانة هيل پكهان بيد طباشير هر يك دو ماشـه نبـات سـفيد                   

يك توله كوفته بيخته شش ماشه بخورند و بااليش شيرة خار خسك شش ماشه شيرة كاكنج شيرة گلـوي تـازه هـر                       

نيم توله حل كرده بنوشند و انزروت مدبر به شير خـر يـا                چار ماشه شربت خشخاش شربت بزوري هر واحد يك        يك  

انجبار هر يك ماشه افيون زعفران هر يك يك سرخ            االخوين سفيداب قلعي شسته كهربا بيخ       نيم ماشه دم    شير بز يك  

تر حل كرده بـه مزرقـه در مجـري چكاننـد            فشار كندر نيم ماشه سوده به آب برگ حناي تازه و شير خر يا شير دخ               

الدم باشد فصد بگيرند و لعاب گل خطمي سه ماشه شيرة خيارين شيرة مغـز تخـم هندوانـه                     ديگر سوزاك كه با بول    

نيم توله اسپغول شش ماشه پاشيده دهند         الخببار چار ماشه نبات يك      شيرة خار خسك هر يك شش ماشه شيرة بيخ        

 يك ماشه سوده به آملة مربي يك عدد سرشته بورق نقره يك عدد پيچيـده بخورنـد                  و ديگر با خفقان باشد مصطكي     

الثعلب هر واحد چهار توله بنوشند و اگـر حـرارت در مـزاج                بااليش عرق زردك پنج توله عرق خار خسك عرق عنب         

و ساده شش   زائد باشد طباشير عوض مصطكي كنند ديگر كه با اسهال كهنه باشد طباشير يك ماشه سوده به نوشدار                 

ماشه سرشته بخورند و شيرة دانة هيل شيرة زيرة كرماني مدبر بريان هر يك سه ماشه شربت انـار شـيرين دو تولـه                        

تخم ريحان شش ماشه پاشيده بنوشند ديگر كه با بواسير باشد گل خطمي سه ماشه مويز منقـي ده دانـه بـه عـرق                         

 ماشه شيرة خار خسك شش ماشه گلقند سه توله دهند بـاز             الثعلب دو توله ماليده صاف نموده شيرة ستاور چار          عنب

سفوف سوزاك بدهند ديگر كه با درد قضيب به شدت و عوارض مو هم بواسير باشد فصد كنند و لعاب گـل خطمـي                        

سه ماشه شيرة تخم خشخاش چار ماشه شيرة تخم خيارين شش ماشه شربت بزوري بـارد دو تولـه اسـپغول شـش                       

نـيم    يرة آمله شيرة كشنيز خشك هر يك شش ماشه لعاب گل خطمي سه ماشه نبات يـك                ماشه پاشيده دهند باز ش    

الزريره چار ماشه     توله دهند ديگر كه با آتشك و سوزش بول و ثبرات قضيب باشد فصد باسليق كشانيد و شيرة قصب                  

وشند باز سفوف   نيم توله بن    شيرة خار خسك شش ماشه شيرة تخم خرپزه چار ماشه عرق شاهتره و پاوسير نبات يك               

خان صاحب بدهند ديگر كه بعد مسهالت با پيچش باشد ريـشه خطمـي چـار ماشـه                    چوب گز معمول حكيم شريف    
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السوس چار ماشه خيارين كوفته شش ماشه جوشانيده شربت بنفشه چار توله دهند غـذا شـله                   بهدانه سه ماشه اصل   

ز تخم هندوانه شش ماشه شربت نيلوفر دو تولـه          باز گل بنفشه شش ماشه تخم كنوچه چار ماشه جوشانيده شيرة مغ           

بارتنگ چار ماشه پاشيده بدهند باز شيرة خرفه شش ماشه لعاب گل خطمي چار ماشه لعاب اسـپغول شـش ماشـه                      

نبات يك توله كتيرا ماشه سوده پاشيده دهند باز شيرة خار خسك شش ماشه شيرة خار شتر چار ماشه ريوند چيني 

ند باز شـيرة خيـارين شـيرة باديـان شـيرة كاسـني لعـاب بهدانـه نبـات بـاز پـر سياوشـان                          سوده پاشيده ماشه افزاي   

الـسوس مقـشر      الطيب قصب الزريره هر يك چهار ماشه شاهتره تخم كاسني كوفته هر يك شـش ماشـه اصـل                    سنبل

ده كوفته چار ماشه جوشانيده شربت بزوري باز گاهي شورة قلمي سـوده ماشـه پاشـيده و گـاهي ريونـد چينـي سـو                        

پاشيده همراه شيرجات مثل شيرة باديان شيرة خار شتر هر يك چار ماشه شيرة خيارين شش ماشه شـربت بـزوري                     

دو توله و گاهي همراه شير چهال تا سه توله بدهند ديگر كه با تقاطر بول و مر و فربه پيرانه سال باشد باديـان چـار                           

ذكر ادويـة    ماشه جوشانيده باشد دو توله دهند        ماشه تخم خربزه شش ماشه خار خسك شش ماشه زيرة سفيد سه           

 نافع سوزاك بگيرند نشاسته دو توله و در يك پياله از آن بنوشند و يك پيالة آب ديگـر در آن اندازنـد و بعـد                      مفرده

سه چهار گهتري يك پيالة ديگر از آن بنوشند و يك پيالة آب ديگر در آن اندازند و باز به دستور بنوشند و عـوض او                          

لة آب در دوا اندازند و همچنين تا قريب دو پهر بيخ شش مرتبه بنوشند و در آخر پياله باقي دوا بياشـامند و بعـد                          پيا

دو پهر غذا بخورند بهر تنقيه چرك قرحه به ادرار معمول حكـيم وارث علـي خـان اسـت بعـد از آن سـفوف مدملـه                            

ب شيره برآورد و يا شكر يا آبي شـكر بنوشـند در دو              استعمال كنند ديگر كونپل كيكر از نيم درم تا دو سه درم به آ             

هفته فائده كند و اگركوكهر و خرد افزايند قويتر گردد و اگر آن را خشك كرد با گوكهر و نبات آميخته با هم كوفتـه                         

با شير ماده گاو خورند نفع كلي نمايد و صاحب مجربات گويد كه اگر برگ نورستة به بول سه تولـه شـب تـر كـرده                           

 ماليده صاف نموده دو توله روغن زرد گرم كرده آميخته بنوشند و روز دوم بـه دسـتور اسـتعمال كننـد و روز                         صباح

سوم روغن موقوف كنند و تا چهار پنج روز به عمل آرند براي دفع سوزش و اندمال قرحه طرفه چيزي است مجـرب                       
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وشيدن خيلـي مفيـد اسـت و يـا پنجدانـه      كند ديگر برگ نازك سپستان مانند بنگ سائيده ن    ليكن اول شكم نرم مي    

نرملي گرفته هر دانه را سه چهار پاره كرده شب در آب خيسانيده صبح فرو برند و آب آن بنوشند تا هفـت روز و يـا                           

شيرة چهال فالسه يك توله در آب كشيده نبات يك توله داخل كرده بنوشند و خيـسانيده آن نيـز معمـول اسـت و                         

ن نيز مفيد است ديگر كونپل درخت بزور سايه خشك كرده سائيده جامـه بيـز نمـوده                  چهال سنيهبل تركرده نوشيد   

برابر شكرتري خام مخلوط كرده موافق مزاج يا بسي شير گاو نهار بخورند تا هفت روز كه مجرب است و يا شيره انار                       

با يك بتا سه بخورنـد      خام يك عدد در آب برآورده بنوشند همين طور تا سه روز ديگر گل كز هل روز اول يك عدد                     

و هر روز يكي افزايند تا چهار روز و از روز پنجم يك يك كم كنند تا يك عدد ماند سوزاك دفع گردد و يا تخم تـاج                            

خروس كه هندي كلفه گويند سه درم باريك سائيده در نيم آثار شيرة آميختـه شـب در ماهتـاب داشـته بـه شـكر                          

خشك كرده و گوند و پوست بيخ و گـل آن كوفتـه بيختـه برابـر شـكر                   شيرين كرده صبح بخورند و يا كونپل پالس         

آميخته دو مثقال هر روز به شير گاو خورند كه مجرب است ديگر كباب چيني يك درم باريك سوده در جغرات ماده                    

 گاو كه در پارچه بسته آب او دور نموده باشند به قدر حاجت گرفته دواي مذكور آميخته به طريق چيني خورنـد در                      

خوراننـد تـا      دو هفته صحت شود مجرب نوشته و بعضي نباب برابر كباب چيني آميخته نه ماشه بالسي شير گاو مـي                   

يك هفته و از غذاي شور و حريف پرهيز ميكنانند و اگر صمغ سهجنه به قدر توله هر صبح سائيده با دوغ گاو خورند                        

كوفته شب درآب پا و آثار تـر سـازند و             اال خراشيده و نيم   تا هفت روز مزاج بارد نافع بود ديگر پوست درخت انبه از ب            

صبح سائيده صاف نموده بنوشند تا يك هفته نافع است و در بياض استادي مرحوم مرقوم است كـه پهكـري بريـان                       

يك ماشه صبح با شير گاو بخورند و از ترشي و بادي پرهيزند و يارال يك درم تـا دو درم كوفتـه شـكر آميختـه اول                            

 بعده در سه پاو شير گاو يك اثار آب آميخته بنوشند به دفعات و وقت سه پهـر گلتهـي بـرنج بـا روغـن زرد                            بخورند

بخورند و بعضي خوردن رال تا يك توله با جغرات چكة چكيده آميخته تا هفت روز و غذا خشكه با جغـرات يـا شـير                        

 فتيله ساخته در سفال گلي روشن نماينـد         مجرب نوشته ديگر شاخ گاو يك عدد بر ماده نموده به روغن زرد آميخته             

و كاجل آن گرفته در چشم كشند سوزاك دور شود و در بياض مجربي نوشـته كـه بـرادة شـاخ گـاوميش جـوان در                           
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پارچه فتيله كرده به روغن سرشف چراغ افروخته بر ركابي گلي قدري گل باريك ماليـده كاجـل بگيرنـد اول هفـت                       

ت داده كاجل مذكور از ميل در چشم كشند و چهار گهري شمع يا چراغ پيش                جالب سوزاك گرفته يك دو روز مهل      

نظر داشته آن را بخور به بينند بعده بخسپند صبح او را له شود و سوزاك جديد و قديم دفع گردد ديگر برگ خيلي                         

 همـان ظـرف     سفيد گرفته در آب بجوشانند وقتي كه نيم گرم بماند قضيب در آن گذارند به قدر نيم ساعت بعده در                   

دهد و اگر برگ نيب هم افزايند بهتر بود و ايضاً             بول كنند و در يك روز سه مرتبه تكرار عمل نمايند كه نفع تمام مي              

در تربوز مقور آلت در آورده بول كردن نافع است وكذلك در كدو و خيار ديگر پوست درخت گولر پا و آثار در سـايه                         

 اين در پا و آثار شير بز آميخته هر صبح بنوشند و در غذا از اشياي نمكـين    خشك نمايند و باريك سائده يك توله از       

و تيز پرهيز كنند در يك هفته صحت شود و به تجربه رسيده ديگر چويـة بهـروزه يـك دو قطـره دور بتاسـه نهـاده                            

دن نـافع   بخورند يا در شربت شكر آميخته بنوشند سوزاك كهنه را مجرب است و بعضي چوية لوبان به دسـتور خـور                    

نوشته و يا برگ ادمر سبز يك توله در آب شيره برآورده قدري شكر با نبات آميخته بنوشند و نوشيدن برگ بيكل به                       

دستور نافع سوزاك و ممسك مني است ديگر رسوت نگركوئي نه ماشه اگر مزاج حار باشد در گالب در نه در آب پاو                       

وشند و از دردي اوزراقه گيرند كه مجرب و بيعـديل اسـت و يـا                آثار تر كرده شب در شبنم گذاشته صبح زالل آن بن          

بپهلي به قدر دو توله در آب تر سازند و صبح صاف كرده قدري شكر آميخته بنوشند كه نافع سوزاك جديد اسـت و                        

ايضاً برگ سداسهاگن يك توله در آب تر نموده به دستور نوشيدن ديگر كهلي تخم كتان يك دام جوكوب كرده شب                   

ب تر نمايند و صبح آب صاف آن بنوشند نافع بود و يا مرمكي هشت دانگ در آب تر كرده نگهدارند و صـبح آب                         در آ 

صاف آن با قدري نبات شيرين كرده بنوشند و يا ريه گاو در آن يك توله شب تر كرده صبح آب صاف آن بنوشـند و                          

ب بجوشانند چون يك پياله بماند صـاف نمـوده          يا سنكهاهولي جوش داده بنوشند و يا بيخ كاه كاندروز هفت پياله آ            

بنوشند تا سه روز ديگر گويند كه دال نخود نيم پاو در اندكي آب چندان بسايند كـه مثـل نـشاسته گـردد پـس در                           

هفت آثار آب بياميزند و از صبح نوشيدنش آغاز كنند و چهل قدمي كرده باشند حتي كه آن تمامي آب به دفعات تا                       

عده خشكه با دوغ چكه يا شير گاو بخورند و بخسپند صبح اثري از مرض نماند و قرحه را در يـك                     شام تمام گردد و ب    
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روز التيام دهد و اگر چه كهنه باشد و از عالج آن درمانده باشند زائل كند مجرب است ديگر برگ كهرنئـي را در آب                         

كوفته   بود و ايضاً گلوي سبز ده درم نيمشب تر كنند و صباح ماليده صاف نموده نبات دو توله حل كرده بنوشند نافع

به آب جوشانيده به دو درم عسل بدهند و يا بتاسه دو عدد گرفته در آن شير بز پر كنند و صبح ميخورده باشـند تـا                           

رويد برگ و ثمر آن به قدر يك توله گرفتـه در آب شـيره                 سه روز و يا جونك كه نهالي است مشهور و در برسات مي            

شكر بنوشند ديگر جواكهار هفت ماشه با دوغ گاو بنوشند مفيد بود و يـا گنـده بهـروزه بـه قـدر دو                        كشيده با قدري    

سرخ در قدري قند سياه پيچيده بخورند و باالي آن قدري جغرات در آب حل كرده بنوشند و يا قدري بـرگ سـرس            

ائي قـدري در لعليـل چكاننـد    به آب سائيده صاف نموده به قدري شكر آميخته بنوشند و اگر افشردة طحلب يعني ك          

 كه در سوزاك مستعمل است چون در عالج سوزاك اول استعمال ادوية مدره براي تنقية ذكر ادوية مركبه  نافع بود   

شـود    گويند لهـذا اوال بعـض نـسخ آن مرقـوم مـي              كنند و اطباي هند آن را اندري جهار و اندري جالب مي             قرحه مي 

 بول از مادة حصات و ريم و نافع سوزاك حديث و قديم و زناني را كه در ايام                   چنانچه اين نسخة آن منقي قروح آالت      

حيض معتاد به درد باشند مفيد شورة قلمي ريوند خطائيهر يك هفت ماشه جواكهار شش ماشه زيرة سفيد سه نـيم                     

سك ريونـد  ماشه شكر سفيد برابر خوراك هفت ماشه ايضاً اندر جو شيرين جواكهار زيرة سفيد شورة قلمـي خـار خـ                    

توله همه را كوفته سفوف كرده هفت ماشه بالسي شيرگاو اسـتعمال كننـد ايـضاً                  چيني هر يك يك توله طباشير نيم      

شورة قلمي زيرة سفيد كباب چيني االيچي كالن هر واحد يك توله باريك سائيده بالس شيرگاو بخورنـد و سـه روز                      

سفوف كرده يك كف دست بالسي شير گاو نهار بخورند همين           سه جالب كنند و ايضاً زيرة سفيد كچلون هر دو برابر            

طور تا سه روز كمال پنج روز ايضاً بهكري شش ماشه سنگ جراحت شش ماشه هر دو را خوب باريك نموده در دوغ                       

ماده گاو دو آثار انداخته تمام روز بنوشند ونان بي نمك خورند با روغـن بـسيار و بعـد جـالب ايـن سـفوف بخورنـد                            

اه و سفيد اسگند ناگوري بيجبند تال مكهانه همه برابر شكر هم وزن ادويه سفوف كرده يك كـف دسـت                     موصلي سي 

همراه پا و آثار شير ماده گاو بخورند ايضاً بابت مرزاشير بيگ گير و گوالياري ريوند چيني هر يك يك فلـوس شـورة                        



1371 

 

سه پري بندند و يكي هر روز بالسي شـير          قلمي نيم فلوس زيرة سفيد آمله هر يك ربع فلوس همه را باريك سائيده               

السوس خس صندل سفيد  ماده گاو كه يك آثار شير و يك پا و آب باشد بخورند بعده سه روز اين تبريد بنوشند اصل 

آمله كشنيز هر يك هفتده ماشه االيجي خرف شش ماشه مغز كنول كئه يك توله مصري شش فلوس كوفته بيختـه                     

ت نموده بنوشند بعد چهار گهري لسي شير بـز بنوشـند بعـد از آن ايـن بچكـاري                    سه حصه نموده يك حصه را شرب      

نيم توله جوشانيده صاف نموده نيله تهوتهه يكماشه سائيده آميخته تا هفـت روز                بگيرند هليله بليله آمله هر يك يك      

داده بهپاره گيرد   به عمل آرند بخور كه مجرب نوشته برگ نيم برگ سنبهالو هر يك سه توله در يك آثار آب جوش                     

و هرگاه آب به سردي گرايد حشفه در آن گذاشته بول كند در چند عمل ورم تحليل گـردد و سـوزش و شـدت درد                          

السوس يكدام گل معصفر چهـار دام در پـنج سـير              زائل شود ايضاً دافع سوزش و حبس بول باديان يك دام خام اصل            

بهپاره بگيرند و بول كنند و چند روز به عمل آرند تبريد كه             شاهجاني آب جوش داده هر گاه به نصف رسد به دستور            

نافع سوزاك و سوزش بول است لعاب بهدانه سه ماشه شيرة خار خسك شيرة باديان هر يك چهار ماشه شيرة تخـم                      

كاسني شش ماشه نبات يك نيم توله ايضاً شيرة خار خسك شيرة تخم خربزه هر يك شش ماشه لعاب اسـپغول نـه                       

السوس شيرة بيخ كيلـه شـيرة بـيخ فالـسة             نيم توله ايضاً كه در هفته به كندلعاب اصل          دو توله نبات يك   ماشه گالب   

شيرين شيره تخم خيارين از هر يك يك توله نهار بنوشند ايضاً براي سوزاك و كسي كـه از گرمـي آتـشك منـي او                          

 لعاب آن گرفته با سه ماشه روغـن         سوخته باشد به منزلة آب حيات است بهدانه سه ماشه شب در آب تر كرده صبح               

بادام شيرين بنوشند ايضاً  كه مصفي خون نيز هست پوست هليلة زرد دو توله در آب شاهترة تازه شـب خيـسانيده                       

صبح صاف نموده شكر سفيد سه توله داخل كرده بنوشند ايضاً ستاور و پوست نخود شب در آب تر كرده صبح صاف                      

 كهنه بابت حكيم شاه مرزا خار خسك پنج ماشه شورة قلمي يك ماشه گل ملتـائي                 نموده بنوشند ايضاً براي سوزاك    

زيرة سفيد برگ بثول هر يك دو ماشه در آب سائيده بنوشند ايضاً كه سوزاك و سيالن مني را مجرب است كـشنيز                       

اديـده بـا    خشك باديان هر يك دو مثقال كوكنار نيم مثقال تا يك مثقال هر سه را جوكوب سـاخته در سـفال آب ن                      

نيم پا و آب شب تر نمايند و صبح بي ماليدن صاف نموده بنوشند تا يك هفته ايضاً كه بي نظير است نخود سياه                          يك
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نيم پا و آب تر  كرده نگهدارند و صـبح سـائيده در همـان آب صـاف                     كوفته در يك    گير و هر يك يك توله هر دو نيم        

جربه رسيده و اگر خواهند يك توله نبـات داخـل كـرده بنوشـند               نموده بنوشند و در رفع سوزش و اصالح قرحه به ت          

كوفته شب تر كنند و صبح صاف نموده يك           ايضاً برگ حنا آمله زيرة سفيد كشنيز خار خسك هر واحد يك توله نيم             

ة توله شكر آميخته كتيرا سه ماشه سوده اول بخورند و باالي آن دوا بنوشند ايضاً نخود مقشر نيم رطل گل نيسو زير                     

سفيد هر يك دو دام همه را هشت پاس در يك آثار آب تر كنند و به قدر نيم پا و صبح خورند و همين قـدر شـام و                      

هرگاه آب كم شود ديگر اندازند حبوب و بعض ادوية هنديه گنده بهروزه نشاسته مساوي گرفته حبها به قـدر نخـود                      

كنند تا چهار ده روز باالي آن لعال اسپغول نوشـيده   كالن سازند روز اول هفت حب بخورند و هر روز يك حب زياده              

باشند مجرب است ديگر است بهروز برابر آن كتيرا و نخود بريان مقشر سائيده به قدر نخود حب بسته يـك دو حـب           

به شيرة خار خسك بخورند كه آزموده است ديگر درخت پيا باتسه خر بسوزانند و خاكستر آن به آب كثيـرا آغـشته                       

د حب سازند و يك عدد صبح به آب گل خيرو كه شب تر كرده باشند بخورند ديگر پكهان بيـد دارفلفـل                       به قدر نخو  

االيچي سفيد هليله مليله آمله پنج درم سالحبيت سه درم كوفته بيخته به آب باربكاين يا شيرة بكاين يا شيرة برگ                     

 همچون پردة عنكبوت بيرون آمـدن گيـر و          ها سازند و يك درم بخورند و هر گاه از احليل            آن سحق بليغ نموده حب    

ترك كنند ايضاً ست گلو پهكري هر يكدو توله شورة قلمي االيچي هر يك يك توله سفيد نيم توله در قند سـياه بـه                         

ها بندند و از سه حب شروع نمايند و هر روز يك اضافه نموده تا به هفت رسانند بعد از آن هفت حب                         قدر نخود حب  

شند حب موميائي براي قرحة قضيب و مثانه و ادرار بـول و رفـع ضـعف از افـراط جمـاع و آوردن                        هر روز ميخورده با   

نعوظ بسيار و ازالة سرفه و امراض صدر و ريه و تقويت معده و اعضاي رئيسه و اخراج رياح بارده ودفع درد اسـتخوان                        

ي  كندر گل ارمني هـر يـك         مجرب بعضي احباست موميائي جدوار ريوند چيني هر يك سه سرخ طباشير صمغ عرب             

چهار سرخ مغز تخم خيار مغز تخم خربزه هر يك هفت سرخ مغز بادام هشت سرخ شكر سفيد هم وزن ادويه كوفته                      

بيخته به گالب حب سازند همه سه خوراك است دوائي كه درابتدا انفع است كبابة چيني سنگ جراحت سوده بلـع                     

ت بزوري بارد حل كرده بنوشـند ديگـر خارخـسك گلـوي سـبز               نموده بااليش شيرة خار خسك در آب كشيده شرب        
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جوكوب نموده در چهار كوزة آب بجوشانند هر گ اه نيمه بماند صاف نمـوده شـكر سـفيد چهـار درم داخـل كـرده                          

كند ديگر پوسـت درخـت نـيم          بخورند و قلعي كشته همراه اين جوشانده يا همراه شيرة كونپل به بول نفع عظيم مي               

 ماشه االيچي سفيد دو ماشه هر دو را در يك آثار آب بجوشانند تا سوم حصه بسوزد صـاف نمـود و                       تازه بست و پنج   

ريوند چيني يك ماشه سوده پاشيده و بنوشند ديگر برگ به بول زيرة سفيد شكر سرخ شب در آب تـر كـرده صـبح                         

موده بنوشند ديگـر در شـير       ماليده صاف نموده بنوشند ديگر كتيرا ملتهي بحبيسارد ارهلد شب تر كرد صبح صاف ن              

نيم پا و در بلوچـه انداختـه سـه روز در              ميش پا و آثار دو ليمو افشرده بنوشند بعده ريه پا و آثار قند سياه كهنه يك                

سايه نگهدارند و به قدر يك پياله صبح هر روز خورده باشند ديگر است سالحبيت كهنة مصري سائيده سه سه ماشه        

هفته خورده باشند ديگر گوكهر و طباشير نبات مساوي يك كف دست صبح                شام تا يك   با شيرة تخم خيارين صبح و     

با شير گاو نيم پا و بخورند ديگر ستاورتج كوگهر و تال مكهانه بيجبند نبات مساوي سائيده هر روز يك كف دست به                

مي يك ماشه نبات دو     آب گرم بخورند غذا كهچري بي نمك ديگر ريوند خطائي آملة منقي هر يك دو ماشه شورة قل                 

ماشه كوفته بيخته سه حصه نموده يك حصه با دوغ گاوميش ميخورده باشند و ديگر دانة هيل پكهان بيد گـوكهر و                      

زعفران نمك سنگ مغز تخم خيارين سالجيت همه برابر كوفته بيخته از دو ماشه تا سه ماشه به آبي كه در آن برنج                       

لي به بول نيم دام ريوند چيني يك دام مصطگي يك ماشـه مجمـوع را ميـده                  سائهي تر نموده باشند بخورند ايضاً په      

كرده پنج پري ساخته همراه لسي شير گاو بخورند و از گوشت ونمك و ترشي پرهيزند ديگر گل نيسو الكهه درخت                     

ه دو  ببر شكر كهنه هر يك يك دام كوفته بيخته چهار حصه نموده يك حصه اندازند و باقي را با لـسي شـير گـاو كـ                          

حصه آب و يك حصه شير باشد بخورند مجرب است ديگر كندر سنگ جراحت رال مصري هر واحد دو تولـه كوفتـه                       

بيخته چهارده خوراك نمايند و به لسي شير بخورند دربند كردن ريم و دفع سوزاك بي نظيـر اسـت و اگـر پهكـري                         

رابر آميزند و سه چهار ماشه هـر روز بـه شـير             گيرد هر واحد يك درم پهكري را بريان كرده و هر دو سائيده و شكر ب               

گاو خورند به دستورنفع بخشد ديگر سرداله تخم تاج خروس هر يك شـش دام كوفتـه شـكرتري مـساوي آميختـه                       

چهارده خوراك سازند و يك صبح و يكي شام به آب سرد بدهند مجرب است ديگر چوب ميده كته گونـد گـوكهر و                        
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ا پاو آثار شير گاو بخورند كه سيالن مني را نيز نافع اسـت و ديگـر طباشـير شـورة                     شكر سرخ برابر سائيده نه ماشه ب      

قلمي دانة االيچي كالن مساوي كوفته بيخته شش ماشه به آب برنج سـاتهي خـورده باشـند و از ترشـي و شـيريني                         

 با شـربت نبـات      پرهيز كنند و يا جواكهار سه ماشه ملتهي نه ماشه كوفته بيخته سه خوراك كنند و هر روز يكحصه                  

السوس هر يك پنج تـا تـك جواكهـار شـورة قلمـي هـر يـك                    بخورند ديگر گل نيسو كباب چيني االيچي كالن اصل        

يكتانك كشنيز زيرة سفيد برگ حنا آملة منقي هر يك دو نيم تانك نبات سي و دو تانك جوكوبنموده هـر روز پـنج                        

وده بنوشند ديگر پوست هليله يك دام پوست بليله دو دام           تانك از اين در يك پا و آب تر كرده صبح ماليده صاف نم             

آمله سه دام هلد سرخ بلند و هر يك دو دام همه را جوكوب كرده هفت حصه ساخته هر روز يك حـصه را شـب در                           

آب خيسانده صباح ماليده صاف نموده بنوشند و ديگر زيرة سفيد كشتة شاخ گوزن نبات سفيد هـر يـك يـك تولـه                        

الـدم    فت حصه سازند و يكي از اين هر صبح با شير تازة گاو يا گوسفند بخورند كه براي قرحه و بول                    باريك سائيده ه  

 در ازالة قرحة كهنه معمول است زردچوب آملة مقشر مـساوي         دوائيكهمجرب است و غذا قورمه با نان گندم خورند          

ه به آب بخورند درد و ماه سوزاك سـالها          كوفته بيخته برابر هر دو شكر سفيد آميخته هرروز از هفت ماشه تا يك تول              

برطرف شود و اگر بسيار كهنه نباشد يك هفته كافي است و بعضي عوض شكر هر روز يك توله شـهد بـا يـك تولـه                           

افتد و بعضي زردچوبه نيم تولـه و          دهند و شاشيدن خون راهم مفيد مي        دواي مذكور آميخته تا هفت روز و زياده مي        

نوشـانند و جهـت        شب به آب تر كرده صبح آب صاف آن گرفته عسل دو تولـه آميختـه مـي                  كوفته  آمله يك توله نيم   

شود ايضاً گويند كه اين دوا سوزاك را در يك روز زائل كنـد تخـم خيـارين شـش                      الدم مفيد مي    سوزاك كهنه و بول   

 در سـه پـاو      ماشه پكهان بيد گندهك آمله سار هر يك سه ماشه ست سالحبيت آفتابي چهار ماشه جوكوب سـاخته                 

نيم توله شهد آميخته بنوشند تا سه روز مجرب اسـت     آب بجوشانند چون نيم پاو كسري زياده بماند صاف نموده يك          

 اگر پهتكري يك توله نيله تهو تهه شش ماشـه هـر دو را خـوب                 زروقاتو چيزي شور و تيز و ترش و بادي نخورند           

ه كنند و چهار پنج گهتري بجنبانند كه خوب حل شود بعد از             سوخته سوده در يك آثار پاو باال آب انداخته در شيش          
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آن هر روز پنج شش دفعه استعمال نموده باشند براي قرحة جديد و قديم سوزاك بيعديل و همواره معمول اسـت و                      

اگر مرو و دواي مذكور را جوشانيده به عمل آرند نيز اولي است و گاهي يك توله كات سفيد در ايـن مطبـوخ اضـافه                          

 اگر كات هندي سه جزو توتيـاي سـبز يـك جـزو توتيـا را                  ايضاً شود و اگر درد زياده شود شير زن چكانند          ه مي كرد

سوخته هر دو باريك سوده در آب حنا يا لعاب اسپغول مخلوط ساخته ساعتي بجنباننـد تـا اثـر و دوا در آب خـوب                          

روز سوم حاجت نشود ايضاً پوست هليلـة زرد و          سرايت كند و به مرزقه دو سه دفعه هر روز به عمل آرند اغلب كه به                 

نيم ماشه همه را درد و آثار آب در آوند گلي نو تر كـرده                 پوست بليله آمله هر يك بست و يك ماشه توتياي سبز يك           

صبح بجوشانند هر گاه نصف آب باقي ماند ماليده صاف نموده در شيشه نگاهدارند و هر روز چهار پنج مرتبه به عمل                      

شود و در بياض والد مرحوم مسطور است كه اگر صرف هليلجات را بـه دسـتور                   هي بدون توتيا نيز مفيد مي     آرند و گا  

جوشانيده صاف نموده سنگ جراحت مرداسنگ هر يك شش ماشه سائيده آميزند و به كار برند نيز مفيد اسـت و از                      

اول چهار سرخ شكار زياده نمايند و اگر        لحوم و حموضات و اغذية حاره اجتناب كند و اگر نافع بين نشود در تركيب                

شود و اگر وزن هليلجات مـذكوره هـر يـك     اول خون آرد و ورم كند كز وسواس ننمايند كه روز سوم صحت كلي مي   

يكدام بگيرند و باديان يك دام كشنيز خشك يكدام افزوده به دستور تر كرده بجوشانند و صاف نموده نيلـه تهوتهـه                      

ه و مرداسنگ چهار ماشه سفيدة قلعي چهار ماشه باريك نموده مخلوط سـازند نيـز مجـرب                  يك ماشه پاو باال سوخت    

 گـل ارمنـي     ايـضاً است و اگر سرمة اصفهاني و رسوت هرواحد چهار ماشه عوض مرداسنگ كنند نيـز مفيـد اسـت                    

 نيلـه   االخوين انزروت سفيد سفيدة كاشغري سنگ جراحت رسوت كتهه سفيد كافور هر يك سه ماشه مرداسنگ                 دم

تهوتهه برشته هر واحد يك ماشه باريك مثل سرمه سائيده دارند و قدري از آن گرفته به لعاب اسپغول  حـل كـرده                        

 رسوت يك توله كتمة سفيد شش ماشـه افيـون يـك             ايضاًدر روزي سه چهار مرتبه بچكاري گيرند كه مجرب است           

تكري بريان نيل تهوتهة برشـته هـر واحـد يـك            ماشه در آب يك آثار يك شب تر كرده صاف نموده كافور سكپور په             

ماشه باريك سائيده آميخته هر روز سه چهار مرتبه به كار برند كه بي نظير و مجرب است ايضاً گـل ارمنـي سـفيدة                         
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كاشغري هر واحد يك توله افيون نه ماشه نيله تهوتهه سوخته شش ماشه همه را باريك سـائيده در شـير دختـر يـا                         

 كرده هرروز چهار دفعه بچكاري گيرند ايضاً سهاگة بريان چهار ماشه شب يماني بريـان شـش                  شير خر يا در آب حل     

نيم ماشه كوفته بيخته دو پري بسته نگاهدارند يك پري در يك سير آب                ماشه نيله تهوتهه بريان دو ماشه گير و يك        

روز دوم پري دوم در نيم آثار آب        انداخته در شيشه كرده خوب بجنبانند و شب در شبنم گذاشته صبح به كار برند و                 

 مجرب توتياي سبز سه ماشه سوخته گيـر و          ايضاًشود    انداخته مخلوط نموده به عمل آرند در دو روز شفاي كلي مي           

 تـر   ايـضاً نيل بري هر يك شش ماشه خر مهره دوازده عدد كوفته بيخته در نيم آثار آب حل كرده بچكاري سـازند                      

ماشه طباشير دو ماشه اول ترپهله را در دو آثار آب خيسانيده بجوشانند تا به نميه آيـد                  همپا نيم پا وتوتياي سبز دو       

 حضض مكي سنگ جراحت سفيدة كاشغري گيـر         ايضاًپس طباشير و توتيا سوخته حل كرده تا سه روز به كار برند              

غ يا گالب حـل كـرده       و مرداسنگ پهتكري خام مساوي سائيده به قدر دوماشه در سه چهار توله آب ساده يا آب دو                 

پچكاري دهند غذا شير و برنج با شكر و در تكملة هندي انزروت عوض گير وسـت و وزن هـر يـك دو ماشـه و نيلـه                             

 برگ نيب برگ بكائن برگ حنا برگ مكو مع شاخ پوست هليلة زرد و               ايضاًتهوتهه ربع ماشه به جاي پهتكري نوشته        

آب بجوشـانند هـر گـاه نـصف بمانـد فـرود آورده بياالينـد و از پارچـه                    پوست بليله آمله هرواحد نيم پاو درنيم آثـار          

گذرانيده گل ارمني طباشير هر يك شش ماشه سنگ جراحت دوتوله نيله تهوتهه چهار ماشه كوفته بيخته آميزند و                   

در شيشه نگهدارند وقت حاجت به قدر دوسه ماشه رسوت در آن حل كرده پچكـاري دهنـد ايـضاً رسـوت يـك دام                         

ي هندي مرداسنگ هر يك سه ماشه سائيده در شيشه اندازند و نـصف شيـشه از آب پـر كـرده تـا سـه روز در                            توتيا

آفتاب و شب در شبنم بدارند و چهار گهتري حركت داده باشند روز چهارم به عمل آرند و اين سفوف هر روز بخورند 

 را كوفته بيخته برابر همه شـكر تـري          تج بيجبند چنيا گوند پكهان بيد موچرس اسپغول مساوي سواي اسپغول همه           

 اگر كسي را برداشت تيزي ادويـة زروقـات          فائدهآميخته يك كف دست يا شير گاو خام يا گاوميش پا و آثار بخورند               

نيم تولـه   مذكوره نباشد يا در مزاج او حرارت بسيار بود از اين نسخه به عمل آرند بگيرند خس نه ماشه گل سرخ يك         
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نيم توله جو مقشر سه توله همه را در آب يك آثار پا و باال بجوشانند هر  گـاه پـا  و                          توله شهد يك  نيم    پوست انار يك  

آثار آب بماند صاف كرده و مرداسنگ پهتكري ؟ هر يك دو ماشه كافور دو سرخ مرمكي دو ماشه سائيده آميزند و به                       

االخوين برگ نيب همـه مـساوي كوفتـه          عمل آرند ديگر سفيدة كاشغري كندر انزروت سفيد صمغ عربي نشاسته دم           

بيخته در آب برگ نيب گولي بسته نگاهدارند و به شير دختران يا شير خر يا شير بز سائيده دو چهار مرتبه هـر روز                         

به عمل آورده باشند و ديگر گلنار فازي گل ارمني كندر كدوي سوخته موي سوخته انـزروت شـب يمـاني نـشاسته                       

االخوين سفيداب هر يك دو ماشه همه را مثل سرمه سوده قـدري از آن در                  ت دم صمغ عربي مرداسنگ سنگ جراح    

االخوين شادنج مغسول مـساوي       شير دختران حل نموده بچكانند ديگر شياف ابيض مغز تخم خيار مغز تخم كدو دم              

هـار  باريك سائيده با شير عورت مكرر سحق نموده در مجراي بول چكانند ديگر كتيرا سه ماشـه سـنگ جراحـت چ                     

ماشه افيون يك ماشه گير و چهار ماشه پهتكري سه ماشه رسوت نگركوئي شش ماشه اسپغول يكتوله اول كتيـرا را                     

در آب حل كرده از پارچه گذرانيده و لعاب اسپغول برآورده آميخته ادويـة ديگـر  كوفتـه بيختـه آميختـه پچكـاري                         

خل سازند تا سوزش نكند ديگر حـضض و پهلـي بـه             نمايند و بايد كه رسوت را جدا در آب حل كرده صاف نموده دا             

كوفته در سه پاو و آب تر نمايند ودر شيشه دارند صـبح آب صـاف او گرفتـه صـمغ                       بول هر واحد يك دام هر دو نيم       

االخوين افيون نشاسته هر واحد سه ماشه سفيدة كاشغري مغسول چهار ماشه كتيرا دو ماشه كوفتـه لعـاب                     عربي دم 

غن گل سهاشه شير دختر يك دام آميخته زروق نمايند ديگر هليله بليله آمله هر واحد يك توله اسپغول سه ماشه رو

االخـوين انـزروت سـفيد رسـوت      در آب سه پا و يك شبانه روز تر كرده صاف نموده در بوتل اندازند و گل ارمنـي دم              

ماشـه مثـل سرسـه باريـك     سفيدة كاشغري كتيرا نشاسته مرداسنگ كاغذ سوخته نيل واليتي كافور هـر يـك يـك         

سائيده آميزند و خوب حركت دهند و پچكاري گيرند و هنگام استعمال خوب جنبانيده به عمل آرند كه مجـرب بـال              

تخلف است ديگر گل سرخ سه توله پوست انار تخم سرو هر يك شش ماشه پهتكري نيم سرخ برگ مورد سه ماشـه                       

االخوين شش ماشه سـوده مخلـوط كـرده در            سد صاف نموده دم   نيم پاو آب بجوشانند چون به نصف ر         همه را در يك   

شيشه نگاهدارند و هر روز قدري از آن در پچكاري انداخته استعمال نمايند ديگر كافور رسوت هرواحد هفـت ماشـه                     
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گرفته رسوت را در آب خيسانيده ماليده و صاف نمايند و در شيشه بدارند و كافور سوده آميخته زروق بگيرند از سه                      

وز تا هفت روز و هر روز پوست خشخاش يك توله ريشه خطمي دوتوله در اب تـر سـاخته صـاف نمـوده بـا نبـات                            ر

 در سوزاك كهنه شياف ابيض ساده يا افيوني سوده در روغن وپودار آميخته              ديگرشيرين كرده بنوشند مجرب است      

 ديكامالي يك توله در روغن تلخ سه توله         مكرر به مرزقه استعمال نمايند كه از معموالت و مجرب به مرات است و يا              

الكلب و يا زبان سگ سوخته سوده         پخته صاف كرده بدارند و قدري از اين روغن به عمل آرند و استعمال روغن لسان               

 بگيرند االيچـي خـر و مـع         سفوفاتنمايد    ست و به زودي التيام قرحه مي        در زروق مناسب آميخته نيز معمول را قم       

ز  و به و جواكمار و ريوند چيني هر يك نيم دام و كوفته بيخته همراه دوغ تا هفت روز بخورند و                       پوست و مغز تخم پ    

بعد از آن اين سفوف براي بند كردن ريم به عمل آرند ثعلب مصري شقاقل سريش ماهي سورنجان شيرين هـر يـك              

نـد ايـضاً كـه همـواره معمـول اسـت            نيم دام سائيده پنج خوراك سازند و با شير ماده گاو خورند و در غذا لحم بخور                

سنگ جراحت بيجنبد تال مكهانه گوكهر و تخم خرفه كتيرا گوند چنيه برابر كوفته بيخته همراه لسي شير بـه قـدر                      

شود ايضاً كه براي      يك توله هر روز بخورند و گاهي دانة االيچي كالن و گل ارمني و تخم سروالي نيز داخل كرده مي                   

الـسوس گـل مختـوم گلنـار حـب كـاكنج تخـم                االخوين گل ارمني طباشير رب       كتيرا دم  اندمال قرحه مجرب گويند   

خشخاش هر يك دو ماشه نشاسته مغز تخم خيارين مغز تخم خرپزه خرفة مقشر هر واحد سه ماشـه ريونـد چينـي                       

رده يك ماشه كوفته بيخته سفوف سازند و گاهي گل مغزه و مغز تخم كدو و عوض گل مختوم و گل ارمني داخل كـ                       

و سواي ريوند چيني وزن همه ادويه سه سه ماشه گرفته ايضاً اين سفوف سرخ نسخة مطـب سـت سـتِ گلـو سـتِ                          

سالحبيت دانة االيچي كالن كهرباي شمعي بيجبند گجراتي صمغ عربي كبابة چيني گل ارمنـي يـا گيـر و مـساوي                      

سالحبيت خار خسك طبـا شـير سپـستان          ستِ گلوستِ    ايضاًكوفته بيخته به قدر هفت ماشه همراه شير بز بخورند           

كـه در    ايـضاً    االخوين صدف سوخته مغسول كوفته بيخته هفت ماشه همـراه عـرق شـاهتره بخورنـد                 تال مكهانه دم  

سوزاك جديد و قديم و جريان ريم معمول است سالحبيت ست گلوي تازه دانة االيچي گلنار كتهة سـفيد سپـستان                     
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 بـه نـسخة     ايضاً تانك بخورند و اگر سوزش بسيار باشد به آب كيله بدهند             طباشير خس همه برابر كوفته بيخته يك      

خان پهتكري بريان گل ارمني كاكنج كات سفيد كز مازج گلنار رال مازو سبز هر يك سه ماشـه كوفتـه                       حكيم علوي 

 از  ايـضاً بيخته سفوف سازند و برابر مصري آميزند و شش ماشه به آب نقوع نخود چهار دام در آب تر كرده خورنـد                       

ست سالحبيت آفتابي يك توله موصلي سياه و سفيد آمله هر يك نيم توله تخم سللي چهار ماشـه                     حكيم واصل خان  

بيخ نيم ماشه كوفته بيخته سفوف سازند و هفت ماشه با شيرة تخم خيارين وگوكهر و شـربت بـزوري بدهنـد ايـضاً                        

 گوند و هوثعلب مصري تخم سللي پوسـت تخـم لـسوره             مجرب ميرزا سبحان بيگ چنيا گوند گوند به بول گوند انبه          

بيخ بهندي هر يك يك توله تال مكهانه دو توله پهكري بريان يك توله شكر مساوي مخرج سنگ سـت حجراليهـود                      

تخم قلت گل ارمني كتيرا نشاسته تخم خرفه مغز تخم خيارين مغز بادام دانه قاقله زيرة سفيد ست سالحبيت صمغ                    

االخوين مغز تخـم      يك توله طباشير مغز تخم تربوز مغز تخم پزويه هر يك هفت ماشه باديان دم              عربي ستاور هر يك     

نيم توله پهكري بريان سه ماشه كوفته بيخته سـفوف سـازند              خيار مغز تخم كدو هر واحد نه ماشه ثعلب مصري يك          

بيت ريوند چيني طباشـير     ايضاً سفوف هندي نافع الكهه درخت بير گل نيسو هر واحد يك توله ست گلو ست سالح                

هر واحد شش ماشه دانة االيچي كالن جواكهار شورة قلمي هر واحد چهار ماشه نبات چهار توله كوفته دو مثقال هر                     

روز به آب سرد خورند ايضاً مجرب سمندر سوكهه هليلة سياه مغز بيل پهلي  به بول كه ريزه و نازك باشـد مـساوي                         

يخته به قدر يك دام با نيم رطل شير بز بخورند ايضاً مخترح حكيم خيراهللا تال                كوفته بيخته شكر به وزن مجموع آم      

مكهانه بيجبند صمغ و هاك باديان خار خسك كشنيز خشك تخم خرپزهة مقشر هر يك شش ماشه سفوف سـازند                    

و شش ماشه همراه چهال فالسة شكري دو توله كه شب در آب تر كرده صبح ماليـده صـاف نمـوده شـربت بـزوري                          

ميخته باشند بخورند ايضاً از بياض استاد مرحوم گوكهر و كشنيز خشك تخم كاهو مغز تخم كدو و گل سـرخ تخـم                      آ

خشخاش طباشير مساوي هفت ماشه به آب سرد بخورند ايضاً منه ست سالحبيت پكهان بيد ست گلو دانـة االيچـي                     

 يا شيرة خيارين يا خرفـه بخورنـد ايـضاً مجـرب             ثمر بكاين گوكهر و كوفته بيخته برابر نبات آميخته با شير بز يا گاو             
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سنگ جراحت رال مصري هر واحد دو توله تال مكهانه گوكهر و سروالي هر واحد يك تولـه كوفتـه بيختـه چهـارده                        

خوراك نمايند و به لسي شير بز بخورند ايضاً كه در بياض مذكور از فرنگي منقول است مغز تخـم انبلـي مغـز تخـم                          

 ومغز تخم لهسوره مغز تخم كونچ تخم او تنگن تخم تال مكهانه نربسي هـر يـك دو درم نبـات                      ببول مغز تخم بكاين   

سي و دو درم همه را جدا جدا سائيده آميخته با شير بز سياه ناشتا بخورند تا دو هفته و از ترشي پرهيزند ايـضاً كـه                           

دانة االيچي كالن هر يك بـست       جهت سوزاك جديد و قديم  سيالن خون و ريم مجرب بالتخلف نوشته شورة قلمي                

ويك ماشه باريك ساخته شش حصه كنند و تا سه روز همراه آب يك حصه صبح و يك شـام بخورنـد و روز چهـارم                          

آبي كه در آن برنج سرخ كه بهندي سائهي گويند قدر دو سه دام تر كرده ماليده باشند بنوشند بلكه اگر برنج را هـم                         

اشد و روز پنجم و ششم نيز همين آب برنج بايد خـورد و غـذا در آن شـش روز و                      به آب ديگر سائيده بنوشند بهتر ب      

 كـه جهـت    ايـضاً االثر اسـت   بعد از آن تا سه روز ديگر بي نمك و بي شيريني سازند واز ترشي احتراز نمايند عجيب                 

راحـت يـك   سوزاك مزمن نافع است خار خسك تازه پا و آثار در آفتاب خشك ساخته كوفته بيخته سروالي سنگ ج           

البـول باشـد و بـراي         البول و سـلس     كه با تقطير     كه حكيم مومن جهت قرحة مزمن و آن        ايضاًچهانك باقي به دستور     

ورود مني مجرب و بسيار مؤثر نوشته گل ارمني كشنيز خشك صمغ عربي تخم حماض بريان كندر ذكر هر يـك دو                      

 و بهروزه و شياف و غيره بگيرند قلعـي كـشته            قلعيسفوفات  درم بلوط بريان ده درم شربتي دو مثقال به آب سرد            

دانة االيچي خر و طباشير كباب چيني هر واحد دو ماشه و كوفته بيخته سفوف سازند خوراك روز اول يك ماشه روز 

نيم ماشه روز سوم دو ماشه همچنين تا يك درم افزوده با قدري آب يا با شيرة ادويـة مـدرة مناسـب مـزاج                           دوم يك 

خان صاحب ست طباشير سفيد چهار ماشـه دانـة االيچـي خـر و                  كه معمول حكيم شريف    ايضاًب است   بخورند مجر 

ست گلو كبابة چيني هر يك دو ماشه قلعي كشته نيم ماشه ست سالحبيت آفتابي سه ماشه كوفته بيخته بـا شـيرة                       

گرد و خـوراك سـازند      تخم خيارين ميخورده باشند همه يك خوراك ست همچنين هشت روز بايد خورد و نزور اقم                 

بهتر است ايضاً كه مجرب ح كيم ذكاواهللا خان صاحب ست سروالي سنگارة خشك و دوهي خر و گوند چنيه بهپلـي                      
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خار خسك دانة االيچي كالن قلعي كشته كوفته بيخته نگاهدارند و نبات سفيد همچند آميخته به قدر شش ماشه يا                    

ل ايشان در بحث جريان مني گذشت و بعضي گويند كـه اگـر قلعـي                دوازده دام شير گاو فرو برند و يك نسخة معمو         

كشته و مصطگي هر واحد يك توله ثعلب مصري شش ماشه سفوف كرده هر روز سه ماشه با نيم آثار شير مادة گـاو                        

سفوف مخترع حكيم احسن اهللا خان كه مجرب         ايضاً   بدهند و غذا برنج دوال مونگ سازند سوزاك كهنه را مفيد بود           

ست بهروزه ست سالحبيت ست گلو قعلي كشته هريك يك توله مغز تخم خيارين مغز تخم نربوز تخم خرفـه                    است  

تخم خشخاش سفيد تخم كاكنج دانة هيل طباشير سفيد كباب چيني هر يك هفت ماشـه همـه را باريـك سـائيده                       

 در سوزاك كهنه معمول      سفوف ست بهروزه كه    ايضاًشش ماشه به آب خالص و شربت بزوري يا بدرقة ديگر بخورند             

السوس چار توله سائيده و آميزند و در صره بسته در آب              است بهروزه تر پا و سير گرفته گلوي خشك هفت توله اصل           

به طريق مشهور چكانند و خشك كرده سائيده نصف وزن آن نبات سفيد سـوده آميزنـد و از نـيم درم تـا يـك درم                           

ً بهروزه تازه در پوئلي بسته در ميان ديگ گلـي كـه   ايضاد مناسب بخورند نهايت يك مثقال همراه آب يا شير با تبري    

نصف آن پر از آب باشد بياويزند به نحوي كه پوئلي آن پنج شش انگشت باالتر از آب باشد و زيـر آن تـا يـك پـاس                             

 نيم ماشـه تـا      چه در ته ظرف منجمد گردد برآورده سوده به قدر           آتش ماليم نمايند بعده فرود آورده سرد كنند و آن         

السوس مقشر سوده آميخته با لسي شير گاو بدهند و از ترشي و فلفـل سـرخ پرهيـز            نيم ماشه با هموزن آن اصل       يك

ضرور است ايضاً بهروزة موصوف و طباشير و سنگ جراحت هر يك شش ماشه دانة هيل دو ماشه گوكهر و يك تولـه        

تخم خرفه هر يك هفت ماشه شربت نيلـوفر دو تولـه داده             سفوف ساخته پنج ماشه  همراه شيرة تخم خيارين شيرة           

ً ست بهروزه و آملة خشك و قاقلة كبار هر يك يك توله سائيده به قدر سه ماشه با لسي شير گاو تازه ده                        ايضاباشند  

 كه براي اندمال قرحة سوزاك معمول ست سفيدة كاشغري شسته كات سـفيد     شيافروز صبح بخورند غذا شيربرنج      

توتياي سبز كافور هر واحد يك ماشه در آب درخت كيله صاليه كرده شـياف باريـك سـاخته در بحليـل                      مرداسنگ  

نهند ايضاً توتيا مرداسنگ صبر كدو سوخته مس سوخته اقليمياي مغسول گل قبرسي شادنج مغسول كندر انـزورت                  
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 سوخته مجموع يا هـر كـدام كـه          االخوين گل سرخ اقماع انار ترش كاغذ        مازو گلنار شب يماني اقاقيا زاج سوخته دم       

ميسر آيد گرفته شياف استعمال نمايند فتيله مخترع حكيم مومن به جهت سوزش بول و تنقية چرك و التيام زخـم                     

به غايت مؤثر و مجرب است و جهت تواصير نيز بيعديل صبر زرد يك درم توتياي مغسول مرداسنگ سفيد آب قلعي                     

م كدو سوخته موي سوخته كندر هر كدام يك درم افيـون نـيم درم همـه را                  مغسول گلنار گل ارمني هر كدام دو در       

ها باريك ساخته در سوراخ قضيب بدارند قطور كه براي    باريك سائيده از حرير گذرانيده به آب كتيرا بسرشند و فتيله          

يگـر  قرحة سوزاك مجرب حضض مكي تخم خرفه سفيدة كاشغري در آب حل كرده در احليل چكانند و در نسخة د                   

تخم كاهو مقشر و گل ارمني به جاي حضض داخل ست قرص كه نافع است قلعـي كـشته سـت سـالحبيت آفتـابي                 

كتيرا گل ارمني خشخاش سفيد صمغ عربي مغز بهدانه مغز تخم خيارين خرفة مقشر مغز تخم تربوز مغز تخم كـدو                     

 سايه خشك نموده نگاهدارند و به قدر        شيرين كوفته بيخته با لعاب اسپغول به قدر يك يك ماشه اقراص سازند و در              

نويسد كه عالج قروح داخل قضيب به          بوعلي سينا مي   اقوال اطبا هفت ماشه با شير ماده گاو ممزوج به آب فرو برند            

عالج قروح مثانه كنند و گاهي در مثل اين احتياج به اين دواي قرطاس افتـد بگيرنـد قرطـاس محـرق و اقليميـاي                         

خت صنوبر صغار و شادنج و كندر و از ايـن اقـراص سـازند و در زراقـه اسـتعمال نماينـد                       محرق مغسول و پوست در    

گويد كه مسهالت باردة رطبه مثل آب فواكه مقوي بسنا و خميرة بنفشه و خميـرة نيلـوفر و امثـال ايـن                          مي گيالني

ر تخـم تـاج خـروس يـك         انجامد و تبريد و ادرار را در اين باب دخلي عظيم است و قرص كاكنج مفيد واگ                  بنجاح مي 

توله با قند دو توله سفوف نموده تا بست روز بخورند نافع بود و ايضاً شورة قلمي سفيد صاف يك درم سائيده در يك                        

چمچة شير ريخته بياشامند و عقب آن يك پياله شير بنوشند سه روز يا يك هفته و يـا زرشـك سـه تولـه شـب در                            

ه شيرة تخم خيارين يك توله و نبات چهـار تولـه سـائيده بـر آن اضـافه                   پانزده تولة گالب تر كنند و صبح صاف كرد        

نموده بياشامند سه روز اين عمل كنند كه نافع است و اين سفوف ماميران براي اندمال قرحه مجرب اسـت طباشـير                      

هـر  دو درم كبريت زرد دو درم مغز تخم خيارين چهار درم تخم خرفه نيم مثقال كتيرا صمغ عربي مـاميران چينـي                       
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نيم دانگ زرشك بيدانه افيون زراوند مدحرج هر يك دو دانگ كنجد سـفيد مقـشر سـه مثقـال                      يك دانگ گلنار يك   

 نوشـته   ميرحسينشكر سفيد هموزن ادويه سائيده سفوف سازند خوراك يك مثقال به آب تازه يا به ادوية مناسبه                  

است پس اگر عالمت غلبة خون ظاهر بود كه عمده در معالجة اين مرض تسكين حدت و حرارت خون و تصفية مني 

فصد باسليق يا صافن نمايند و كاسرات حدت خون و مني مانند ماءالقرع ماءالشعير و شيرة بعـض بـزور بـارده مثـل                        

تخم خرفه و خيارين و كدو دهند دانه و تخم خربزه و كاسني و خار خسك و حب قرطم با لعاب بهدانه و اسـپغول و                          

االخـوين و حجراليهـود سـائيده بـه            و مدرات و مفتحات با مغريات و مدمالت مانند كتيرا و دم            امثال اينها از مبردات   

آالساس يا عنـاب و نـزد شـدت وجـع يـا               حسب احتياج و ضرورت به اضافة شربت بنفشه يا نيلوفر يا استجبار يا حب             

شيرة تخم خرفه چهار    بعض مخدرات مانند شيرة تخم كاهو وخشخاش يا شربت خشخاش و يا حب كاكنج و خوردن                 

پنج مثقال با ريوند چيني مقدار نيم مثقال تا يك مثقال چهار پنج روز و همچنين آشاميدن شيرة حب قرطم مقـدار                      

دو سه مثقال با خار خسك مقدار يك مثقال در تصفيه مني مجرب است ميرحسن خراساني گويـد كـه در سـوزاك                       

نچه بعضي را از نوشيدن شير و شيرة خيـارين و خـار خـسك و                شود و چنا    استعمال صرف تبريد زائد گاهي مضر مي      

القرطم شـش ماشـه شـيرة خـار شـتر             گردد و در اين حالت شيرة باديان چار ماشه شيرة حب            غيره درد كمر پيدا مي    

شـود لـيكن بعـضي را تـپ           كند و ست بهروزه اكثر در اين مرض مفيد مي           چهار ماشه با شهد دو توله دادن فائده مي        

 اين تركيب آن مجرب ست بگيرند ست بهروزه و قلعي كشته و طباشير هر يك يك ماشه و سفوف كرده بـا                       آرد و   مي

السوس چار ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شربت بزوري دو توله بخورند مؤلف معمولي گويـد كـه اسـتعمال                      شيرة اصل 

كند و طريق ساختن آن ايـن         فائده مي سال پرنيلي كه به زبان فرنگي تركيب ابقرر را گويند در سفوف ادوية سوزاك               

است كه شورة قلمي سفيد دوازده توله گندهك آنوله سار يك دام در ظرف گلي نو كرده بر آتش زغال دارند تـا هـر                         

كه از شعله دود برآيد بر آتش دارند و هرگاه شعله منطفي شود و هر دو اجـزا مثـل آّب بـه                         دو اجزا آب شوند و تا آن      

د آورده در ظرف مسي قلعي دار و يا در تهالي كانسي اندازند چون هوا رسد منجمد گـردد پـس                     نظر آيد از آتش فرو    
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نگاهدارند و اين سفوف آن نيز مفيد است بگيرند سال پر نيل و گل ارمني شب يماني بريان نبات سفيد همه برابـر و                        

ثر سفوفات هندي قلعي كـشته داخـل        كوفته بيخته سفوف سازند و به قدر يك توله با لسي شير بخورند و ايضاً در اك                

شود و طريق كشتن آن به انواع است و آنچه معمول ست اين است كه بگيرند قلعي هر قدر كه خواهند و اول آن                          مي

را صاف كنند به اين طور كه قلعي را گداخته در بول ماده گاو نازائيده سه مرتبه سرد كنند باز سه مرتبـه در روغـن                          

كنند و بعد صـاف        ترش  و بعضي سواي اين هر سه در آب نقوع ترپهله نيز سه مرتبه سرد مي                 تلخ باز سه بار در دوغ     

كردن تپرهاي باريك قلعي سازند و چهال درخت نيب و درخت پيپل و درخت تمرهندي و درخت ليمو برابر گرفتـه                     

 نهند پـس بـه وقـت شـام از           كوفته و برابر آنها برگ بهنگ آميخته در تهيلة ثات گذارند و در ميان آن پترهاي قلعي                

كنارة تهيله آتش دهند كه سوخته شود و صبح از آن قلعي سوخته گرفته سائيده به كار برند و نزور اقـسم بهتـر آن                         

است كه به قدر يك دست زمين كاويده در آن پاچك دشتي نصف آن پر كنند و بر آن پارة طـات گـسترده و بـر آن                       

باالي آن پترهاي قلعي بگسترند و بااليش نـصف چهالهـا و بهنـگ بـاقي                 نصف چهالهاي مذكوره و بهنگ فرش كرده        

گسترده بر آن پارة ئات نهند و بااليش پاچكدشتي ديگر نهاده آتش دهند هرگاه سرد شود خاكستر پاچـك ئـات بـه                       

ن خـام   چـه از آ     چه از آن برگيرنـد و آن        آهستگي جدا كرده دانة قلعي كشته كه سفيد شده باشد از آن برگيرند و آن              

مانده باشد بار ديگر تپرهاي آن ساخته به دستور آتش دهند و بعضي گوينـد كـه قلعـي را در شـوره كـشته در ايـن              

مرض استعمال نمايند و طريقش اين است كه قلعي به قدر دو دام صاف كرده هفت تپـر سـازند و شـازده دام شـورة       

 در نيم من پاچك دشتي نهـاده آتـش دهنـد هرگـاه              قلمي سائيده زير و باال داده در ظرف گلي هفت كپروئي نموده           

  نشين گردد گرفته خشك ساخته سائيده به كار برند چه ته سرد شود برآورده سائيده در آب حل كرده بدارند آن

  اختان

كند   كه ختنه كردن در رجال سنت است و در نسا لذت و بايد كه قطع زائد بر قلفه نكنند كه آن انهاك عضو مي                         بدان

حليل مهلك است عالج خاكستر كيب بز بر آن ذرور كنند و هر روز تجديد آن نمايند و پنبة مبلول با بول و                       و قطع ا  

كند و روز سوم اگر جراحت خشك شـود و روغـن گـل و مـوم نهنـد و اال                       روغن كنجد و شب يماني خون را بند مي        
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دد و اال كافور به روغن كنجد وسـفيدي         سندروس تا روز پنجم به كار برند پس شكر با خاكستر مذكور اگر متعفن گر              

بيضه و از عمل اهل هند اوالً انداختن آب دهن ست بعد خائيدن بيره پان و استعمال سنگ جراحت و بعد از آن پياز                        

كنـد اسـتعمال ايـن خـشكندست كـه            بريان به روغن زرد و آنچه در اين باب مجرب است و از ديگر تدابير غني مـي                 

 بايد كه چون ختنه كنند بگدازند تا خون تمام برود بعده ايـن دوا را افـشانند و بـه بندنـد                       كند  جراحت را زود به مي    

كات هندي مرداسنگ هليله بليله مر صاف صبر برگ مورد مـساوي كوفتـه بيختـه بـه كـار برنـد و بعـد از سـه روز                             

 در زمـستان و ختنـة       بكشايند و گويند كه احسن اوقات ختنه وقت عصر است در تابستان و صبح در خريـف و زوال                  

  طفل در ربيع كنند به خالت بالغ كه ختنه او در ربيع نبايد كرد

  امراض صفاق و سره

و آن اقسام فتق و نتور سره و ورم سرد و تقيح سره و تحرك سره است و چون ادراك ماهيت فتق موقوف بر شناخت    

و غشاي مراق و عضالت و دو حجـاب         نگاريم بدانكه پوشش شكم جلد است         كيفيت صفاق ست برخي از حال آن مي       

كه يكي از اندرون مماس معده و امعاست و آن را ثرب گويند و در يوناني ابيلس و دوم باالي آن و آن را صفاق نامند                          

جا دو منفذ ساخته شـده چـون          و در يوناني باريطون و باريطاون و اين غشا تا تهيگاه و پيغولة ران فرود آمده و در آن                  

يكي فرود آمده تا نزديك هر دو خصيه و آنجا كشاده شـده و هـر يكـي بـا ديگـري پيوسـته اسـت و                           دوموري از هر    

  گرداگرد هر دو خصيه يك خريطه گشته

  فتق

مرضي است كه به سبب انشقاق صفاق يا به سبب اتساع مجربين كه باالي خصيتين در كنج ران است جـسمي كـه                       

بشگافد و جلد آن م حل بلند شـود بـه سـبب برآمـدن ثـرب و                  مافوق آن است نازل شود پس اگر صفاق حوالي ناف           

حدود و غير آن از شق تحت جلد آن را فتق مراق ابطن گويند و اگر صفاق ميان كنج ران بشگافد و آن موضع بلنـد                          

شود آن را فتق االربيه نامند و اين هر دو نوع زنان را نيز عارض شود و اگر مجري كه بـاالي خـصيتين سـت اتـساع                            
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 و يا صفاق ميان اين مجري بشگافد و از جوف چيزي به سوي كيسة خـصيتين فـرود آيـد آن را قيلـه و فتـق                            پذيرد

االطالق خوانند و اين نوع مخصوص به مردان است و جمهور اطبا قيله را اوره و قرونيز گوينـد بالجملـه اطبـا در                          علي

ه خـروج ثـرب و روده را بـه ناحيـة سـره فتـق         اطالق اين اسماء اختالف بسيار دارند و چنانچه صاحب كامل گويد ك           

االربيه و قرواالربيه نامند و نزول روده و ثرب را به كيـسة انثيـين                 گويند و خروج معا و ثرب را به ناحية كنج ران قبلة           

اند بدانچه سبب او اتساع مجري بالخرق         قبلة االمعا و قروالمعائي و قروالثربي خوانند و بعضي قيله را مخصوص داشته            

اند فقط و فتق آن را گويند كه سببش خرق صفاق باشد              كه ايشان قيله را از امراض اتساع مجري شمرده          باشد بهر آن  

اند فقط و گاهي اضافت اين اسما يعني فتق و قيله به سوي شي نازل كنند  و آن را در امراض تفرق اتصال شمار كرده

اگر روده بود فتق معائي نامند و اگر آب باشد فتق مائي خوانند مثال ً اگر آن جسم نازل ثرب باشد فتق ثربي گويند و   

و اگر ريح باشد فتق ريحي گويند و كذلك قيله را ثربي و معائي و مائي و ريحي به دستور خواننـد و قرشـي قيلـه را                            

 آن باشد و    مخصوص نموده چون شي نازل ثرب يا روده يا ريح باشد و اوره را چون نازل رطوبت مائيه يا دمويه يا غير                     

انطاكي گويد كه فتق را قرو و قيله و اوره نامند وگويند كه قرو آب ست و قيله لحم و اورة نزول ثـرب و فتـق عـام از                          

آن است و بالجمله اين علت ردي عسرالعالج است در بالد رطب بيشتر افتد و سمرقندي گويد كه اگر مادة غليظ بـه                    

دد و آن را قرولحمي گويند و صاحب جـامع گويـد كـه قرولحمـي روئيـدن                  تر گر   كيسة انيثين فرود آيد و آنجا غليظ      

گوشت در اجسام محيط انيثين ست و از انصباب مادة غليظ به سوي اين موضع و يا از ضربه و يا از عالج قرومعـائي                         

يلـه  بي قاعده و خالف دستور و به قول شيخ چون فتق چنين واقع شود كه شي نافذ به سوي خصيتين آيـد اوره و ق                        

نامند و ماسواي اين را مسمي به اسم عام فتق سازند و اكثر اوره خصيه و دوالي و صالبت آن و صالبات كيسة خصيه                        

در خصية چپ واقع شود پس گاهي اتفاق افتد كه ضعيف تر از هر دو ثقبة مذكورين فراخ شود يـا صـفاق ميـان آن                          

ب شقاق كه مذكور گردد پس ثرب يا معـا و خـصوصاً اعـور               بشگافد از رطوبت مغريه يا مائيه مرخيه و به معونت اسبا          

كه مخلي غير مربوط است و يا رطوبات كه به سوي خصيه از دفع طبيعت بريزد نازل شود و يا رطوبت در خصيه بـه                         

سبب برودت او و احالة او خون را به سوي مائيت متولد گردد و گاه او را غشاي خـاص پيـدا شـود و گـاهي رطوبـت                             
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جا لحـم رويـد و         و دردي بود حتي كه سبب او ضربه يا سقطه باشد و يا رياح نافخه بود و گاهي در آن                    خون و دموي  

اورةاللحم نامند و گاهي همچنين در اربيه باشد و گاهي عروق خصيه انتفاخ پذيرد و آن را ادرةالدوالي گويند و گاهي                     

 گردد و گاهي فتـق بـاالي خـصيتين واقـع شـود              خصيه استرخاي شديد پذيرد به غير فتق و دراز شود و مشابه اوره            

چه فوق نـاف افتـد انـدك و نـادر بـود بـه        نزديك كنج ران و فوق آن و در ناف و باالي آن و در هر دو كنج ران و آن   

قياس غير آن بهر آنكه وعامت اين موضع به عضالت ست و آنچه زير اوست وقاية او اطـراف عـضالت سـت و گـاهي                          

آن نيز از قبيل فتق بود و فتق باالي ناف روي االعراض باشد و اگرچه زيادتي انـدك نمايـد و                     سرورانتو عارض شود و     

در ابتدا درد نكند و بدانكه قيلةالمعا و ثرب مرض قوي و مشكل است و اگرچـه حجـم او كوچـك باشـد و قيلـةالماء                           

 مزاج كيـسة او و اسـتحالة        ست و اگرچه حجم او بزرگ باشد و بدانند آبي كه در خصيه به واسطة سردي                 مرض سهل 

غذاي او به مائيت پيدا شود اگرچه در آن صفاق سالم و مجري از انفتاح عاضم بود عظم در كيسة خصيه پديد آيـد و                         

 بـه   اين را مجازاً قيل و فتق گويند بالجمله سبب انشقاق صفاق بار گران برداشتن يا آواز سخت كـردن يـا از جـائي   

امساك مني بعد حركت آن از جاي خويش يـا بـاال بـر آمـدن زن بـر مـرد وقـت        جائي جستن يا قي سخت شدن يا    

مجامعت يا حبس ريح و براز يا جماع بر امتالي شكم و بر تخمه ياحصر نفس يا ضربه و سقطه بر شكم يا كثرت اكل                         

ر و شرب و حركت قبل از هضم و يا خلط غليظ است و سبب اتساع مجراي مذكور رطوبت مرخيه است خـصوصاً اگـ                       

جستن به قوت يا آواز شديد يا حركت سخت و غير آن سببي از اسباب مذكورة انـشقاق اعانـت آن كنـد و از اينجـا                           

است كه قيل اتساعي به عصيان بسيار عارض شود به سبب رطوبت مزاج و ضـعف اعـضاء اغـشيه و كثـرت حركـات                         

 آن اگرحوالي ناف يا در كنج ران يـا در           شديد ايشان و به جوانان كثيرالرطوبت نيز طريق تشخيص اين مرض و اقسام            

خصيه بلندي و زيادتي پديد آيد و اين زيادتي از غمز دست به سوي داخل رجوع كند و هنگام حركت و حصر نفـس   

چه اندك باالتر از ناف باشد در ابتـدا درد كـم كنـد و                 زياده ظاهر گردد و گاهي ناپديد شود مرض فتق باشد پس آن           

در آخر عوارض آن به سبب اندفاع امعاي وقاق تحت تر باشد و بيشتر اعراض ايالوس از وجع و                   بلندي آن كمتر بود و      

كرب و قي كردن براز حادث گردد و آنچه زياده باالتر از ناف باشد بي درد بود به سبب بعد اين موضع از موضع امعـا                          
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 درد شود و اين و آنچه در كـنج ران باشـد             و بروز ثرب فقط و آنچه زير ناف باشد در ابتدا درد نكند و بعد اتساع فتق                

المحاله از انشقاق پردة صفاق بود و آنچه به تدريج اندك اندك در كيسة انثيين به غير حركت سـخت و آواز قـوي و                         

غيره حادث شود به سبب اتساع مجري باشد بعد از آن حال زوال زيادتي مذكور و عـدم زوال آن و حـال قـاقر وقـت          

شـود و هنگـام        اگر گويد كه در وقت خفتن بر پشت به غمز موضع زيادتي به سرعت زائل مـي                 غمز از مريض بپرسند   

كند و چيزي مستدير مائل به درازي در خصيه معلـوم شـود و گـاهي خـصيه سـخت                      غمز و زوال آن قراقر اندك مي      

لد ريح و دير هضم و از       گردد و در آن هنگام به مشقت تمام به باال رود اگر فتق در خصيه باشد و از خوردن طعام مؤ                    

پياده رفتن باز عود كند و گاهي درد شديد همچون قولنج عارض گردد فتق معـائي باشـد و اگـر گويـد كـه زيـادتي                           

كـم    كند و در حجـم كمتـر باشـد و كـم             شود و در آن وقت قراقر نمي        موضع وقت استسقا و غمز به دشواري زائل مي        

شـود و قراقـر شـديد         زيادتي از غمز به آساني و بـدون درد زائـل مـي            حادث شود فتق ثربي باشد و اگر گويد كه آن           

نمايد و انتفاخ محسوس شود و احوال در استسقا و غير آن يكسان بـود فتـق ريحـي                     الحال باز رجوع مي     كند و في    مي

بنـاك  كند و خصية سـنگين و روشـن و آ           شود و قراقر نمي     باشد و اگر گويد كه زيادتي مذكور به هيچ حيله زائل نمي           

نمايد و از جنبانيدن آن حركت آب شنيده شود بول اندك اندك به دفعات آيد فتق مائي باشد و اگر گويد كه همواره 

ماند نه در داخل آن و با صالبت و غلظ بود قروة لحمي باشـد و اگـر گويـد كـه در                         زيادتي در نفس كيسة خصيه مي     

والي باشد اكنون بدانكه چون صفاق بشگافد ثرب تنهـا يـا            عروق خصيه امتال و تعقد مع استرخاي خصيه است اورة د          

مع روده فرود آيد و چون ثرب نيز پاريده شود روده فقط نازل گردد و اين به نسبت آنكه ثرب تنها نازل شود بـسيار                          

ق كه از انشقا    پذير است به خالف آن      مخوف است و احياناً محدث قولنج مهلك و فتق كه از اتساع مجري باشد ا صالح               

صفاق افتد كه التحام او متعسر است بل متعذر و در اين صورت اثر اضمده بيش از اين نيست كه شـق را منقـبض و                          

  منضم دارد

  عالج كلي اقسام فتق

فرمايد كه به تدبير كلي ارباب فتوق ترك امتال و ترك حركت بسيار و جهيدن و برخاسـتن دفعـةً و جمـاع                         شيخ مي 
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ه بر امتال باشد و بايد كه اغذية نافخـه تـرك كننـد و اسـتكثار شـرب آب نكننـد و                       است و بدترين احوال آن است ك      

جميع اشياي مرخي بگذارند حتي كه حمام و چون غذا خورند بر پشت خوابند و هنگام نشستن و نزد جماع خاصـةً                      

مكن باشـد و يـا      فتق را بسته دارند و جماع بر خلو شكم كنند و بدانند كه غرض در عالج فتق الحام شق است اگر م                     

حفظ او تا ازدياد نپذيرد و اجتناب از آنچه كه مرخي و موسع باشد درد كردن شي نازل در آن اگر ثرب يا معا باشد و      

تحليل مجتمع در آن اگر آب يا ريح باشد و منع مادة ممدو آن و اگر تحليل نشود تدبير اخراج آن پس الحام شق يـا      

ضه باشد و هر قدر كه شق كمتر باشد الحام سهل بود و گاهي در آن استعانت بـه                   حفظ او به ادوية مقوية و مغزية قاب       

كنند درد نازل به بـستن ربـاط          نمايند و تجفيف او به ادوية محلله بود و گاهي در اين نيز استعانت به داغ مي                  داغ مي 

 و تعديل  غذا باشد و اخـراج او          بود و اما تحليل مجتمع به ضمادات استسقائي و مانند آن بود منع مادة او به استفراغ                

چه در صبيان حادث شـود        آن  شود مگر     به ادوية مفرقه به قوت و به عمل حديد بود خضر گويد كه اين مرض به نمي                

به ندرت و به هر حال عالج كنند تا زياده نگردد به ترك امتال و  غيره كه در قول شيخ مذكور شد و ريحـي و مـائي                             

است و استعمال سفوف اصول سفوف حاكي و سفوف فتق و كموني و سنجرينيا نافع و                ترياق و مشروديطوس مجرب     

 انطـاكي اندك مـشك و عـسل بخوراننـد          آنچه بهر فتق صبيان مجرب است اين است كه ربع ورم پشم خرگوش به             

و گويد كه ابتداي مطلق فتق را چيزي بهتر از گرسنگي و قطع اسباب سابقة مذكور و بـستن شـكم و تقليـل شـرب                          

كه در كودكان درست شدن فتق و شق ممكـن اسـت و در              نويسد     مي ميرعوضشوربا و جماع و خواب بر رو نيست         

غير ايشان غرض از معالجة محافظ است از آنكه زياده نشود و ارباب اين علت را بايد كه نخستين از حركـات قويـه و                         

ظ و بادناك و فواكه احتراز نمايند و گويند كـه هـر             هاي غلي   بلند كردن آواز و مجامعت خاصةً بر امتال و خوردن طعام          

ست اما اگر در ابتدا به معالجة آن پردازند از زيادتي باز ايستد و به آفات ديگر نه انجامد از                      چند اين مرض متعذرالبرء   

 اينجا است كه گوينده واجب است كه اقدام نمايد مريض به معالجة اين مرض و امروز را بـه فـردا نيفگنـد خـصوص                        

وقتي كه در دو دو جانب بوده باشد پس اكثر ريم كند آن موضع و بعده سياه و فاسد شود و از آنجا پس روده برآيـد                           
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و مريض را بكشد به سبب كثرت درد و امعا و فساد و هضم و شخصي را اين مرض حادث شد و او مالحظه از امتال و                           

 نماند و بعده از ان موضع خـراج برآمـد و از انـدرون               كرد پس صفاق بشگافت و به جز جلد باقي          حركات و جماع نمي   

بكشاد وعليل از فساد ريم مر اعضاي حوالي را هالك شد پس از مثل اين بي اعتداليها حذر واجب اسـت و انـداختن                        

حلقة نقره وغيره اجساد در گوش محاذي مرض در ابتدالجميع اقسام اين مـرض كثيرالمنفعـت اسـت و كـذلك داغ                      

نب محاذي علت و بايد كه دائم جبيت نرم دارند و به قول گيالني از اين دوا بـسيار سـتوده و فتـق را                    انگشت پا از جا   

خيلي سودمند است پشم خرگوش هشت درم شونيز از ورد مكد چهارده درم گل سرخ شازده ورم عسل كف گرفتـه                     

نند واز عسل كـف گرفتـه       هشت اوقيه يعني پنجاه ورم بگيرند پشم از مواضع مختلفة جلد خرگوش و خوب سحق ك               

مع باقي ادويه آميزند و به آتش مالئم بپزند تا آنكه قوام او غليظ گردد و هنگام خواب در حالـت خلـو معـده از غـذا                            

  .خورده باشند

  عالج فتق معائي و ثربي

ريزند و مـريض    بايد كه به امعا و ثرب نازل را به آهستگي و نرمي از دست باز گردانند و اگر باز نگردد آب گرم بر آن                         

را در آن بنشانند تا كه خصيه نرم گردد پس باز گردانند و بااليش اين ضماد قابض و مشد و نهند مـصطگي انـزروت                         

االخوين مرمكي شب يماني صبر ابهل حـضض همـه مـساوي در سـريش و          كندر جوزالسرو و برگ آن اقاقيا گلنار دم       

ه بر لته كشيده بگذارند و ضماد عجيب كه در قول بو علـي              الثعلب گداخته باشند سرشت     السمك كه در آب عنب      غري

سينا خواهد نيز معمول است و به رفاده محكم بندند و  تا سه روز بسته دارند و مريض بر پشت افتاده ماند تـا عائـد                           

 و  نشود و پيوسته به رفاده بسته دارند و بهترين عالج آن است كه اول از دست رو كنند بعده كـرة آهنـي بـه بندنـد                          

الفار و فالسفه ميخورده باشند واز سائر حركات و صدمات قويه اجتناب نماينـد و                 مدام جوارش كموني و معجون حب     

الثعلب گل خطمي سـريش هـر         الثعلب ده توله و ضماد جوزالسرو و عنب         خوردن اطريفل صغير يك توله با عرق عنب       

انجير داخل كرده نافع بود و اگر درد شكم بسيار بود           يك چهار ماشه كوفته بيخته به شير گاو پخته قدري روغن بيد             

الثعلب هـر يـك پـنج تولـه         مصطگي يك ماشه سوده به گلقند دو توله سرشته بخورند بااليش عرق باديان عرق عنب              
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بنوشند باز انيسون يك ماشه سوده باديان يك ماشه سوده افزايند بعده فصد كرده منضج از باديان گل سرخ هر يك                     

الثعلب گل بنفشه هر يك شش ماشه انجير زرد سه دانه انيسون سه ماشـه و                   بيخ باديان بيخ كاسني عنب     چهار ماشه 

غيره جوشانيده گلقند سه توله  حل كرده بدهند و بعد سه چهار روز مغز فلوس شش توله روغـن گـاو شـش ماشـه                          

السمك صمغ     قشار كند در غري    افزوده مسمل دهند و جوزالسرو و شب يماني پوست انار ترش مازو سبز جفت بلوط              

عربي طراثيث قرظ مورد كوفته صمغ را در آبي كه اندران اشق حل كرده باشند حل كرده يـا ديگـر ادويـه آميختـه                         

ضماد كردن از مجربات حكيم اكمل خان است و گويند كه اين ضماد دستورالعمل است براي طبيب در عـالج فتـق                      

ر يك نيم درم مازو سبز گلنار فارسي جوزالـسرو و كنـدر راتيـنج هـر                 حضض مكي ريوند چيني عصارة لحيةالتيس ه      

آالس سك برگ مورد هر يك ثلث درم صبر مرصا  يك يك درم گل قيموليا گل قبرسي خرنوب بنطي پوست انار حب

نيم درم شياف ماميثا سك چيني كه دوائي است شبيه برامك و از چـين                 السمك هر يك يك     في اقاقيا سيريش غري   

چـه قابـل گـداختن        ند و قبض بسيار دارد برگ عليق عسالج درخت انگور هر يك دو درم همه را كوفتـه و آن                   آور  مي

است آن را گداخته مجموع را به آب عليق و آب برگ زراوند و اندكي شراب قابض سرشته ضماد كنند بر موضع فتق                       

يـاده كننـد و بـه آن قـدري برزقطونـا            و بر خصيه تا بچسپد و اگر خوب نخسپد بايد كه سريش و سريشم ماهي را ز                

اضافه كنند و به قول اهل هند بهروزه خشك باريك سائيده در آب افيون حل كرده بر پارچه طال نمـوده بـر خـصيه                         

چيند و تا يك پاس در آفتاب بدارند و تمام روز و شب نهاده دارنـد و صـباح آن را بـه آهـستگي جـدا نمـوده ديگـر                               

ل آرند تا همگي روده به باال رود و خصيه بر هيئت اصلي باز آيد و ضماد ايلوه گوگل                   بچسپانند همچنين مكرر به عم    

كننـد    بول سرخ آبنه هلدي هر واحد ماشه سريش دو ماشه نيز مفيد و گاهي افيون زردة تخم مرغ عوض سريش مي                    

 هر يك مثقـال بـه       و مغز تخم بيد  انجير پنبه دانه كنجد تخم معصفر گل نيسو هر يك چهار درم زردچوب زنجبيل                  

روغن بيد انجير پخته بعد رد كردن روده ضماد نمودن و به رفاده بستن نافع است و اگر پوست بيخ پـالس در سـايه                         

خشك كرده باريك بسايند و بيخته هفت ماشه به آب تازه خورند كالني خصيه را نافع بـود و بـراي درد نـافع بـود و         

 و ايضاً كندر به آبرنگ خشت كهنه مساوي كوفته بيخته دو درم بـا روغـن                 براي درد ناف كه بيجا شده باشد نيز نافع        
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گاو بخورند اگر روز اول قي آيد خصيه باال رود و اين طبيخ نيز نافع نسنق نوشته تخم ورد پنج درم در سي و دو درم                          

و ايضاً سهاگة بريـان  آب بجوشانند تا چهارم بماند صاف نموده ده درم روغن گاو آميخته نيم گرم استاد شده بنوشند               

شش سرخ سائيده يا قند سياه كهنه سه حب سازند و يكي هر صبح خورده باالي آن قدري روغن زرد بنوشند و غذا                       

ماليدة بي نمك و ايضاً براي فتق و ورم خصيه برگ نرم بهي دو سه عدد در سه پاو آب بجوشانند چون بكپـا و مانـد                           

نويـسد كـه شـرب بـرگ          و در سه روز فائد شود اقوال حكما سـويدي مـي           صاف كرده به اضافة قدري نمك بنوشانند        

خشك او ناب انجيل صغير مثل غبار سوده سه درم و كذا طبيخ آن در فتق مجرب است و كذا ضماد صـمغ عربـي و                          

االخوين و كتيرا و صمغ عربي و زردورد با قماح آن و كذا ضـماد مـاش مقـشر و حـضض                        صبر و آس و كذا ضماد دم      

ذا ضماد و بق و مازو سبز و كذا شرب عنبر خام در شيرتازه حل كرده به اطفال و كذا بزررشـاد هـشت درم                         مكي و ك  

باريك سائيده در صوف ارنب هشت درم و عسل خالص نيم رطل شامي آميخته در بست روز بخورانند و بايد كـه در                       

فاده بسته دارد و ساكن ماند و هم او گويد كـه  اين ايام مريض بر پشت خوابيده ماند و پايهاي او بنلد ماند و فتق به ر          

السمك محلـول سرشـته و يـا كمـات خـشك باريـك                ضماد خراطين و يا مغرة عراقي و عذبه و يا برگ سرو در غري             

السمك محلول در سركه سرشته و يا حضض و شب يماني و يا پوست انار و كندر و يـا آرد جـو مثـل                         سائيده به غري  

ق و يا حنا يك جزو و گل حرف نيم جزو و يا كندر و شب و يا مازو وشراب و شرب راونـد                آن سريش و يا اشق و سما      

به تكرار و كذا قيصوم يك قبضه در سه رطل آب انداخته يك شبانه روز در تنـور بگذارنـد هرگـاه يـك رطـل بمانـد                   

 دو درم زراونـد آميختـه و        بنوشانند و تا عصر غذا ندهند و تا سه روز به عمل آرند و كذا در شراب ريحاني يك سـاله                    

كذا عصارة لحيةالتيس خشك سوده وضماد وشرب طرفا و كذا كاسني دشتي و كذا پودينه و كذا مثانة بز نر خـشك                      

پـشت يـا      كرده سوده و در آن دارچيني و قرومانا آميخته هرواحد نافع فتق است و براي فتق صبيان زراقة بول سنگ                   

ضماد بيضياو و كذا نشاندن در طبيخ سنگ پشت مهرا پخته به تكرار و كـذا                خون او به اندك مشك در احليل و كذا          

ضماد خون سام ابرص مفيد است و گفته كه ضماد بزرقطونا مثل غبـار سـوده و كـذا جوزالـسرو كوفتـه بيختـه بـه                           

 و  السمك در سركة محلول سرشته و كذا مقل ازرق محلول به آب دهن روزه دار يا مخلوط در غرة فول و شـرب                        غري
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ضماد ايرسا هر واحد نافع قيلة عبيان است و برگ ابهل و جوزا و مساوي هر روز دو درم تا مدت چهل روز خـوردن و       

كذا بيخ و برگ بنطافن و ضماد فيروزه و كذا انجير و خردل و كذا شونيز و قطور روغن زنبق در ذكر هر واحـد نـافع                           

ها به كيسة بيضتين باشـد معالجـة او بـه             ده يا ثرب به كنج ران     االمعا است مسيحي گويد كه اگر فتق از نزول رو           قيلة

اين طور كنند كه مريض را بر پشت بخوابانند و پاي او بردارند تا آنچه نازل شده به موضـع خـود رجـوع كنـد پـس                            

ـ           جوزالسرو و اسعد و مرزنجوش و مازو و اقاقيا وكندر و مرو صمغ به غري               ه السمك آميخته بر موضع فتق گذارنـد و ب

االمكان وا نكنند و براي نزول معا به سوي كيسة انثيين اين هم نافع است كه اول به مكان                     عصا به قوي بندند و حتي     

او رد كنند پس تضميد به ضماد متخذ از ادوية قابض و مـشد و اسـترخا نماينـد مثـل جوزالـسرو و اقاقيـا و عـصارة                             

 و قشار كندر و مازو خام و سـماق و گلنـار و آس و شـب و                   لحيةالتيس و پوست انار و صبر و مر و انزروت و مصطگي           

الـسمك    صمغ و قرظ و طراثيث و بدان ادوية كاسر رياح مثل ابهل و زيره و حنا و آنچه التزاق نمايد مثل دبق و غري                       

وت براي نزول معا نافع اشق كندر صبر و بق هر واحد سه درم مقل دو درم اقاقيا انـزر                  مخلوط سازند و اين ضماد نيز       

هر واحد يك درم كوفته يك شب در سركه تر كنند و صبح بسايند و اندك ابهل سوده بر آن انداخته بر پنبه ماليـده                 

االخـوين هرواحـد يـك درم         بربندند و ايضاً مصطگي كندر سريش انزروت صبر مر حضض و اقاقيـا ماميثـا گلنـار دم                 

قيا جوزالسرو و صـبر پوسـت انـار مـساوي بـه آب صـمغ                الثعلب سرشته بر موضع نهند و ايضاً اقا         سائيده به آب عنب   

السمك آميخته بر موضع ضماد       سرشته ضماد كنند و بربندد و ايضاً زعرور خشك و كمات خشك سائيده به آب غري               

كنند و ايضاً مر زعفران هر واحد يك جزو با پوست جفت پا سوخته دو جزو زردة بيضة آميخته ضماد سـازند بـوعلي                        

كه اگر نزول روده در ثرب به سوي كيسة خصيه باشد رد آنها ممكن است و ليكن به قياس روآنهـا از                      نويسد    سينا مي 

نستق توق آن مشكل بود چه آن به استسقا و اوناي غمز و ست سهل باشد پس اگر فتق زياده باشد از تجفيف آنچـه                         

لهام او حيله سـازند و چـون روان         به سبب رطوبت متسع شده باشد و ضم آنچه منشق گرديده باشد اخذ كنند و در ا                

مشكل گردد مريض را در آب گرم نشانند و بر فستق ملينات ضماد نمايند يا به پارچة گرم تكميـد كننـد تـا رجـوع                          

هـاي مربـع باشـد چـه رفـاده كـري              كند پس ادوية جامعه بر آن نهاده بربندند و بر پشت بخوابانند و بستن به رفاده               
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ا از لجام چاره نباشد و آهن اصال نزديك اين فتـق نـشايد بـرد وادويـة مـشروبه كـه                      كند و فستق عظيم ر      توسيع مي 

صاحب فتق بدان انتقاع يابد سنجرينياست و طبيخ جوزالـسرو و خـصوصاً سـنجرينيا و كمـوني در آن حـل كـرده و                 

 رد آنچه نـازل     اضمدة كه بر شق استعمال كنند بايد كه هر دو لب فتق جميع و بيضه به باال متقصص شده باشد و از                     

شده فارغ گشته باشد و بعد از آن تضميد نمايند به كدامي از اين اضمده متخذ از ابهل و از جوزالسرو و از برگ سرو                         

الجلـود و ديـق و        الـسمك و غـري      اند و از مقل و كتيرا و صمغ عربي و غري            چه اينها اصول اضمده و جامع كثرت نفع       

 اقماع آن و جميع قوابض و مصطگي و آن يابس و ماش و مقشر و ثمر                 كمات خشك و لحوم سرطانات و گل سرخ به        

نطوريون و صبر سمحاني و مرو ايضاً اشق و كندر باقي اجزا همان است كه در قول مسيحي گذشـت                    طرفا و مغره و ق    

ذ و اين ضماد خفيف است بگيرند مصطكي و انزروت و كندر مساوي و به سريش محلول در نبيذ مويز آميخته بر كاغ                     

طال كرده بربندند و اين ضماد مثل آن است صبر سريش كندر و ايضاً بگيرند جوزالـسرو و كنـدر و اقاقيـا و گلنـار و                           

االخوين و مر و حضض و ابهل مساوي و باريك سائيده به صمغ سرشته به موضع فتق بچسپانند تا آنكـه                       انزروت و دم  

ان را ملتحم سازد بگيرند پوست انار ده درم مازو خام پنج            خود بيفتد و اين ضماد نيكو است و بسا است كه فتق صبي            

درم ودر شراب قابض پنج اوقيه خوب بجوشانند درد معا به سوي فوق نمايند و بعد نطول موضـع بـه آب سـرد ايـن                          

ضماد نهند و در هفته يا عشره به كبار بكشايند و اين ضماد عجيب است مصطكي قشور كند جزوالسرو غري السمك              

السمك را در سركه  گداخته به ادوية ديگر آميخته ضماد سازند و صبيان را گاهي ضماد گلنار و                     مساوي غري انزروت  

بزرقطونا و بيخ سوسن دشتي كفايت كند و گاهي تضيمد به عدس الماء كه از قبيل طحلب اسـت و گـاهي طـال بـه                          

ي باشد و گاهي سريش به آرد جو ايـشان     مقل محلول در شراب و كذا روغن زنبق يا جند بيدستر و خصوصاً آنچه مائ              

را كافي باشد صاحب كامل گويد كه هرگاه حدوث فتق از انخراق صفاق باشد صحت او مشكل است و در آن ادويـه و         

اضمده فائده نكند و هرگاه حدوث او از رطوبت مرخيه و از تخلخل صفاق بود عالج آن به اضمده باشد و ايـن ضـماد                         

و پوست انار و مازو هر واحد ده درم شب يماني و گلنار و قشور كنـدر هـر واحـد پـنج درم                        نافع فتق است جوزالسرو     

همه را باريك سائيده به شراب قابض بجوشانند و بر آن اندك سريش و آرد باقال انداخته ضماد كنند و بربندند و اگر                       
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نمايند و بعد نطـول بـر خـصيه يـا بـر             اين از نزول حابسوي كيسة انثين باشد بايد كه در آن لجام از جلو و استعمال                 

موضع فتق به آب مطبوخ كز مازج و جوزالسرو سرد كرده و مالش روغن خالف بربندنـد و ايـن ضـماد قـويتر از اول                          

ست بگيرند پوست جوزالسرو و كز مازج و گل سرخ و شب يماني و مر و گلنار و مازو وقـشور كنـد و جفـت بلـوط را                    

 بگدازند و ادويه بدان آميخته بر موضع فتق و ناف بيرون آمده و انثيين ضماد كنند و السمك را   قماع انار ترش و غري    

لجام بربندند و ايضاً جفت بلوط و جوزالسرو و اقماع انار ترش هر واحد يك جزو قشار كندر و مازو وسماق و اقاقيـا و                         

جـزو همـه را باريـك سـائيده و          السمك دو     قرظ و طراثيث و حلزون و صدف سوخته و شاونه هر واحد نيم جزو غري              

السمك را در آبي كه در آن اشق تر كرده باشند گداخته با ادوية بياميزند و به دستور استعمال نمايند و صاحب                        غري

بايد كه از ادوية مولدة رياح و امتالي غذا و شـراب و از اسـتحمام كثيـر گرمابـه قابـضه و از حركـت قـوي و                         او را مي  

 احياناً جوارش كموني و انجدان و جوارش قولنج و جوارش بنداويقون و معجون سنجرينيا               رياضت شديد منع كنند و    

و همه آنچه محلل رياح باشد بدهند و هم او گويد كه از قرومعاي آنچه حادث از انخراق صـفاق باشـد بـه ادويـة بـه                            

ز امعا و ثـرب انـدك باشـد و امـا            نشود ليكن عالج به آهن دو داغ نمايند و يا لجام بندند و اين وقتي است كه نازل ا                  

هرگاه نازل به سوي كنج ران يا به سوي كيسة انثيين بسيار بود آن را دوائي نيست مگر داغ بهـر انكـه داغ تجفيـف                          

رطوبت كند و اجراي مجاري را بكشد و بعض او به بعض منضم گردد و اما عالج به ادويه مثل عالج فتق باشـد و آن                          

ثيين به دست اندك اندك به ماليمت و مدارات بردارند تا به موضع خود رجوع كند و ادويه                  اين است كه روده را از ان      

بر پارچه طال كرده بر انثيين ضماد كنند و بر آن غالف معمول از جلد گذارند و مثـل لجـام محكـم بربندنـد و ايـن                            

ار و سريش و پوست انار و كندر و ضماد نافع قرومعاي و ثربي است بگيرند قرط و طراثيث و جفت بلوط و اقاقيا و گلن 

صبر و مر و انزروت و مصطگي و قشار كندر و كز مازج و شب سرخ اسرب هر واحد يك جزو و زيرة بنطي نـيم جـزو                            

السمك گداخته باشند سرشته به دستور مذكور ضماد نمايند و لجام را از  همه را باريك سائيده به آبي كه در ان غري         

وقت حاجت براز چون تزحر به نوعي باشد ك از آن روده بزوز و نزول نمايد ليكن حيلـه                   موضع نكشايند حتي كه به      

در براز از غير كشادن لجام سازند جرجاني گويد كه هر گاه روده يا ثرب فرود آيد آب گرم بر آنجا ريزند تا نرم گردد                         
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ه بر آنجا همي نهند تـا بـه جـايش بـاز             و يا بيمار را در آبزن نشانند و روغن بابونه گرم كرده همي مالند و شبت پخت                

روده و بعد از آن به رفاده هموار ببندند تا فرود نيايد و از طعامها و ميوهاي بادناك چو لوبيا باقال و عـدس و امـرود و                            

سيب و خيار بادرنگ و از مجامعت و از بانگ كردن و بر سير خوردن پياده رفتن و به دستور نشستن و از كار با رنـج                           

تر شود و صواب بود و ادويـة قـابض بـر     كردن و از سرفه نگاه داشتن و اگر آنجا به گاه داغ كنند تا سوراخ تنگ    پرهيز  

نهادن نيز سوراخ تنگ كند و آن جايگاه را سبك كند و داروهاي قابض اين است و آن در قول مسيحي مذكور شدند                       

 و مازو و اقاقيا وكندر و صـمغ برابـر صـمغ را بـه     و آنچه رطوبات را كم كند چون جوزالسرو و مر و سعد و مرزنجوش         

شراب حل كنند و ادويه بدان بسرشند و اين ضماد كودكان را نافع سماروغ خشك كوفته بيختـه بـا سريـشم مـاهي                        

بسرشند و بر آنجا نهند ابن الياس گويد كه اگر فتق به سبب رطوبت مزلقة موسع مجري باشد هر صبح زيره و كرويا                       

م و شكر سفيد ده درم بياشامند و جوارش كندر يا جوارش كموني يك مثقال بخورند و غذا مطـبخن  هر واحد سه در   

و قليه با مصالح تناول نمايند و يا معجون سنجرينيا مثقال سحرگاه بخورند و اين ضماد كنند و سريش جوزسرو مازو                  

ماد سازند و اگر نـزول امعـا در كيـسة           و پوست انار جفت بلوط آرد باقال مساوي كوفته بيخته به آب مورد سرشته ض              

بيضتين باشد و آن را قليه و اوره نامند جوارش كموني يا جوارش كندر يك مثقال هر روز بدهند و غذا بـه دسـتور و                  

السمك كز مازج گل سرخ خـشك آس مـازو            اين ضماد نمايند جفت بلوط اقماع انار ترش سرش صمغ آلو سياه غري            

س رطب سرشته بر موضع فتق ضماد كنند و بربندنـد و در هـر هفتـه بكـشايند و اگـر                مساوي كوفته بيخته به آب آ     

طاقت آن نبود سه روز بدارند و صاحب اين مرض از بقوالت منفخه و حموضات و البان و استحمام بـسيار و جمـاع و                         

رويـا هـر واحـد    حركت سخت و امتالي رياح و غذا حذر كنند خجندي گويد كه هر صباح شربت از زيره و نانخواه وك     

يك درم گلقند ده درم بنوشند و اگر حاجت به اخراج ماده بود حقنه بهتر از مطبوخ و مقي اسـت و هـر گـاه روده و                            

ثرب فرود آيد مريض را بر پشت بخوابانند و هر دو پاي او بردارند و بر ديوار نهند و يا در آب گرم نشانند و به پارچـه                            

 اال هر دو پاي مريض گرفته بردارند و حركت قوي دهند و به سوي قدام راسـت                  در آب گرم تر كرده تكميد نمايند و       

كند و از جوارشان نافعه در اين مرض كموني و جوارش كندر و از معاجين سنجرينيا و ترياق اربعـه اسـت هرچـه از                         
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 مجامعـت و    اينها حاضر باشد يك مثقال هر صبح بخورند و همواره به لجام بسته دارند خاصةَ وقـت حركـت قـوي و                     

االخوين هر شب هر واحد يـك        حمام و اين ضماد نافع است مصطكي انزورت كندر جوز سرو و برگ او اقاقيا گلنار دم                

نيم جزوكوفته به آب مورد بسرشند و بر موضع نهاده بربندنـد و تـا سـه روز                    السمك و سريش هر واحد يك       جزو غري 

شود اگر لزوم عالج نمايند و تا سي روز مريض بـر پـشت افتـاده                 نكشايند و گويند كه اورة انشقاقي گاهي ملتحم مي        

ماند و اين طال نمايد پوست انار ده درم مازو خام سه درم در پنج اوقية شراب قابض پختـه بعـد رد كـردن روده بـه                            

ل داخل بنهد و در هر عشره يكبار بكشايد و آبي كه در آن جوز سرو جوشانيده باشد با شـراب بنوشـند و نـيم مثقـا                          

  .جوزالسرو سائيده هر روز خوردن بسيار نافع است 

انطاكي گويد كه در فتق ثربي و معائي مبادرت به داغ كنند و بعد از آن هر شي محلـل مجفـف مثـل پنجـوش و        

هاي عجيب خفي اين است كه در ابتـداي فتـق مبـادرت بـه خـرق                   فالسفه و جوارش فالفلي تناول نمايند و از حيله        

مايند و در آن رشته داخل كنند و هر روز حركت دهند مع تدهين به زيت كـه در آن جنـد                      صلب گوش قريب حذ ن    

بيدستر جوشانيده باشند و شرب عنبر مجرب است و كذا اوالً مغنـاطيس بنوشـند پـس موميـايي و صـمغ و خبـث                          

تـواتر الحـام او     الحديد ثانياً كه اين دوا به موضع فتق منجذب ميشود و شرب نبات معروف به اذنـاب الخيـل علـي ال                     

ميكند و اگر جميع انواع سريش و مازو و سرو و صبر و اقاقيا و سعد و انواع گـل و مـروآس و بـاقالي مطبـوخ و بـزر                               

قطوناي مدقوق و زفت و قير مجموع يا آن چه ميسر آيد بعد رد حزب ؟ بچسبانند و بربندند و چنـد روز مـريض بـر                           

ح كند صاحب خالصه نوشته كه اگر در آغاز اين علت يك درم كندر              پشت بخوابد و حركت به سختي نكند تأثير صال        

سفيد با دو درم شكر آميخته با قدري شير ماده گاو سفوف نمايند فائده دهـد و در فتـق كوكـان هـر روز ثمـن درم                            

چوب و به قدر خرنوبه پشم خرگوش كوفته با يك ملعقه شربت اصول سرشته بدهند و مويز را بـا پيـه گـردة بـز در                           

اليه نيك حل كنند تا چون مرهم شود طال كنند و اين ضماد قيله و ادره را سودمند است لبان ماز و شياف مامينا                        ص

اقاقيا هر كدام چهار درم گنار دم االخوين پوست انار انزروت مرمكي هر كدام سه درم كوفته بيختـه بـه آب سـائيده                        

گويـد كـه چـون يـك قبـضه            ماد كنند و محمد زكريا مي     ضماد كنند و بگذرند تا از خود جدا شود آن گاه تجديد ض            
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قيصوم را به يك و نيم رطل تاب؟ سربسته در تنور بدارند تا به يك رطل آيـد صـاف نمـوده هـر بامـداد تـا سـه روز                               

  .بنوشند و بعد از آن تا سه ساعت نگذرد غذا نخورند فتق را البته زائل ميسازد به اذن اهللا تعالي

  عالج فتق ريحي

ق را بسته دارند و جوارش كموني بخورند و ايضاً ادوية محلل رياح كه در عالج استقساي طبلي گذشـته                    موضع فت 

استعمال نمايند و از چيزهاي بادانگيز و سائر حركات مذكورة حذر كنند در روغن بابونه و قسط و شـبت و سـداب و                        

بر و برگ و سـداب و مـازو و بابونـه مـساوي              مانند آن بمالند  تنها يا جندبيدستر در آن حل كرده و جوز السرو و ص               

كوفته بيخته به روغن قسط ضماد نمايند و بستن خريطه به عاقاقرحا سوده پر كرده بر خصيه اكثر در يـك روز نفـع                       

بخشد و مجرب سودمند است و شرب سداب اندك در شير مادر براي ريح كه در خصية صبيان بود نافع است اقـوال                       

از ريح باشد به آبي كه در آن بابونـه و شـبت و مرزنجـوش و اكليـل الملـك و برنجـا سـف                          اطبا مسيحي ميگويد كه     

جوشانيده باشند نطول سازند و بعد از آن به روغني كه در آن به روغني كه در ان جندبيدستر و فرفيون حـل كـرده                         

ن اسـت كـه منفخـات از        باشند مالش نمايند و اندكي در احيل چكانند و شيخ ميفرمايد كه تدبير در فتق ريحـي ايـ                  

بقول و حبوب و امتالي مفرط مؤدي به قراقر و سوء هضم و شرب شراب ممزوج و شراب تـازه نفـاخ تـرك نماينـد و       

ادوية محلل رياح مثل كموني و سنجرنيا و اطريفل كبير هر واحد به طبيخ خولنجان بخورنـد و ايـن معجـون بـراي                        

زيره نانخواه فنجكـشت دوج و بـورة اارمنـي و پودينـه مـساوي و          ايشان نيكو است بگيرند برگ سداب خشك و زوفاد        

افتيمون مثل مجموع به عسل بياميزند و به سداب زيره و فنجشك دوج و پودينه و حب الغار و مرزنجوش و شـيح و                        

ميعه ضماد سازند در روغنها مثل روغن قسط و زنبق و ناروين خاصته بماند و به حاللت رياح اكثـر تكميـد كننـد و                         

ون درد شدت نمايد شيافات مصلحه از عسل و نطرون و جاوشير و كنجبين و زيره و تخم سداب و بـرگ سـداب و                         چ

هـاي  جندبيدستر مجموع يا بعض آن به حسب استعمال كنند ايالقي و جرجـاني مينويـسند كـه از طعامهـا و ميـوه                      

وغـن زنبـق يـك وقيـه مـشك مثقـال            خشك بادناك پرهيز كنند و جوارش زيره و معجون حب الغار به كار برند و ر               

جندبيدستر اميخته بدارند و در احليل چكانند و يا غاليه به روغن آن حل كرده چكانند و جند بيدستر و فرفيـون در                       
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رغن يا ميمن حلد كرده بمالند و سنجرينيا و ادوية مذكور در عالج استقساي طبلي سودمند باشد و اين حب رياح را 

و حرمل مصطكي زعفران هليلة كابلي هليلة آمله هر يك دو درم سكنجبين مقل هر يك   بشكند تخم كرفس انيسون     

يك درم و نيم پودينه افراساليون نقاع اذخر قسط زرد اوند نسخه درونج اسارون هر يك نيم درم يك مثقال هر يـك                       

ته بر سيري شـكم و از  نيم درم هر صبح بخورند ضماد كه سابق مذكور شد به كار برند و از حركات پرهيز كنند خاص  

جماع و اگر حاجت بدان باشد تا طعام از معده سبك نشود جماع نكنند و اول بندي كـه اليـق اوسـت ببندنـد پـس                           

جماع  ديگر حركتها كنند محمد بن الياس گويد كه هر صبح جالب از تخم كرفس و انيسون و باديان هر واحد سـه                        

ودات به شيرة قرطم و شحم تيهو و دراج و كبوتر دشتي و گنجـشك               درم و از گلقند عسلي دو درم بنوشند و غذا نخ          

خورن و به دراجة معمولي ببندند و يا هر صباح جوارش كموني مثقال و از سنجرنيا درم بخورند و تـضميد موضـع از             

 تخم سداب و تخم فنجشك و دبع و پودينه و مرزنجوش و قيصوم و ترميس نمايند و با دهان حاره محلله مثل روغن                      

خيري و نرگس و مانند آن مالش موضع كنند و يا اين سفوف بخورند تخم داب باديان تخحم گزركرد يا تخم گنـدنا                       

هر واحد سه درم زيرة سياه چهار درم تخحم فنجشك دو درم كوفته بيخته برنج سه درم به عرق باديان يا به جـالب              

ربت از باديان و انيسون و تخم فنجكشت هر واحد          شكر هر واحد ده درم تناول نمايند خجندي گويد كه هر صباح ش            

يك درم و گلقند ده درم بنوشند و غذا لحوم طيور به امعاع گرم تناول كند و ترياق اربعه بخورند و لـبالب فنجـشك                         

مرزنجوش پودينه وج شيخ مساوي به آب برگ جالب و اندك سريش ضماد كنند و روغن سداب و امثال ان بمالند و                     

قول محمود گذشت سه درم به جالب گلقندو باديان و نانخواه بخورند ابومنصور گويد كه دوام  اغذيـه                   سفوفي كه در    

محلل ري نمايند و اطعمه زيرة نانخواه و افاديه زياده دارند و ؟ اغذيل مفنخه مثـل بـاقال و لوبيـا و عـدس و بقـول و                        

 كه در ازالة فتق ريحي جاي طمع نيست علي          فواكه رطب و شرب آب سرد و خاصته بر نهار اجتناب كنند داود گويد             

  االصح و ليكن تخفيف به تبرك مفنخات مثل فول و ير و اكثار و از كاسرات رياح مثل فالفله 

  عالج فتق مائي 

بر معجون كندر اطريفالت و فتنجوش و معجون فالسفة جنت الحديدي مداومت كنند و ضمادات منشف رطوبات    
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تر چوب بلوط به روغن زيت كه بليغ قوام ان نوده باشند اميته و يا آن چه از نطردن                   مثل خاكستر چوب انگور  خاكس     

و عاقرقر حاد مادقشيشا و مقل و انخواه و روغن زنبق سازندو يا از سرگين گاو سرگين كبوتر سرگيبن گسفند فلفـل                      

زردچوبه به اب غايت مجـرب      زيرة سياه بورة ارمني با روغن زيت سرشته استعمال نمايند و به قول اهل هند خوردن                 

و بستن نر انگشت پاي مخالف و بستن برگ تنباكو خشك بر خصيصه نهايت مفيد است و آن چه در عالج استقساي                      

زقي به گفته شد به كار برند و از اغذة مولد رطوبات و مدرات پرهيزند و اگر سود ندهد نشتر عريض زنند و رطوبت را      

نند و بعضي بعد اخراج اب داغ ميدهند و بعد از آن مره مدمل ميگذارنـد و گوينـد                   براند و چون عود كند باز چنين ك       

كه اجتماع اب كه به سبب برودت كيسة انيشيتن باشد به سبب گرمي داغ مبـدل حـرارت ميگـردد و ديگـر پـا بـه                           

نا و حلبه و كـذا      حرارت تولد نميكند اقوال متبحرين سويدي گويد كه طال به روغن دارچيني و قرومانا و كذا بزر قطو                 

مويزج و زره و كذا مويز نمقي و فلفل و كذا مرقششا و عاقرقرمعا و كذا حب الغار و كذا خاكستر گرم و زيت خوشـبو                          

و شرب و ضماد و داقحون و شرب عصاره لحيته التيس هر واحد دره مائي و قيلة مائي را نافغع است بوعلي ميگويد ه                        

وف عود آن باشد باز عالج به بزل نمايند و اگر خواهند داغ نهند به اين نوع كـه                   استفراغ ماهيت به بزل كنند و اگر خ       

آهن باريك كرد كه در ظان هجي باشد گرم ميكنند مثل آلة داغ و خصصتين و بر آن نهند و ايضاً بگيرنـد خاكـستر                         

ي درم و مـوم شـش       بلوط و بزيت مقوم به طبخ اميزند و بدان ضماد كنند كه خلي سودمند است و بگيرند نطرون س                  

اوقيه و زيت شش اوقيه و فلفل صد عدد و حب الغار هشتاد عدد از آن لزوم ضماد ضماد نمايند و مقل عربي بـه آب                          

دهن انسان گاهي قيلل مائي صبيان را تحليل كند مجوسي مينويسد كه چون آب ميان انيشتن و جلـد آنهـا جمـع                       

 بيست درم حب الغار مثل فلفل باريك سائيده موم سـرخ و زيـت        شود بايد كه اين ضماد نمايند فلفل دو درم نطرون         

انفاق به قدر حاجت گداخته ادويه در ان حل ساخته ضماد كنند و ايضاً بگيرند ؟  دور آب خوب بـر هـم زننـد و اب                            

م صثاف بگيرند و بدان روغن سوسن كه در آن موم سرخ گداخته باشند نيك اميخته بر انيثي ضماد نمايند و ايضاً مـ                      

سرخ پنجاه درم زفت اشق هر واحد چهل درم شب را باريك سائيده و زفت و موم را به زيـت انفـق بـه قـدر حاجـت            

بگذارند و اشق را به آب گرم حل كنند و در دهان بزنند تا هموار گردد و پس بر خصيتين كه در آن آب باشد ضماد                          
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ر واحد يك جزو زفت رومي و موم سـرخ هـر واحـد دو               كنند و ايضاً بگيرند سرگين كبوتر و نطرون و زيذه و كرويا ه            

جزو ادويه را باريك سائيده و زفت و قدري روغن قسط يا روغن ناروين گدداخته خـوب بياميزنـد و ضـماد نماينـد و                         

چون اين اشيا استعمال كنند و اب تحليل نشود بزل آن كنند و پس اگر انيثين را از برودت درد عارض شود به زهره                        

ري عسل و يا به روغن زنبق كه در آن اندك جند بيدستر حل كرده باشند و يا روغن ناردين طال نماينـد و                        نر گاو قد  

اين ضماد نيز اب خصيصه را نافع بگيرند خاكستر بيخ كرنب و پايير خز بر كهنه غير گداخته اميزند و تضميد موضع                      

 نيكو است بگيرند مقـل و كوفتـه در سـركه حـل              بدان نمايند و در هر سه روز تبديل آن كند و اين ضماد صبيان را              

كنند و بر خصثيتين ضماد كنند اسمعيل گويد كه آب كمتر خورند و معجـون كنـدري بـه كـار برنـد و ضـمادهاي                          

اسقساي زقي برنهند و يا اين ضماد آرد جو سعد گل ارمني زيرل كرماني برگ مورد پشك گوسفند مـساي بكوبنـدو                      

ضماد كنند و ايضاض آرد جو سرگين كبوتر هر يك جزوي سرگين گاو دو جـزو علـك                  به آب مورد يا سركه آميخته       

البطم سه جزو و پيه كهنه شش جزو علك را با پيه بگدازند و اندكي روغن زيت آميزنـد و دردهـا بـدان بـسرشند و                           

بزل كننـد بـر     خاكستر و رخت بلوط و خاكستر بيخ كرنب با روغن پيوسته طال كردن سود دارد و اگر آب بسيار بود                     

جانب درز و اب به دو سه دفعه بيرن كنند تا غشي نيفتد و قوت را نگاه دارند ابن الياس گويد كه اگر سبب فتـق آب        

كثير باشد كه به كيسة خصيتين فرود آيد هر صبح جالب از اصل السوسن باديان و ايسون هر واحد سه درم گلقنـد                       

قاليلي ناشفه خورند و گهي بـزل در ايـن موضـع اسـتعمال نمايتنـد                عسلي ده درم بنوشند و غذا مطبخات متوبله و          

ليكن در آن خطر است و موضع را به سرگين گاو و آرد جو و سعد ضماد سازند و يا بر ماده شاخ كرم و در ماد بلوط                            

ر بـاب   ضماد نمايند و يا بگيرند روغن زيت يا زنبق در آن جند بيدستر و مرو بورق حل كرده بمالند و اين سـفوف د                       

اين علت ا نافع است باديان شاهبلوط هر واحد سه درم سعد سنل هر واحد يك درم تخم گرز و شحم هـر واحـد دو                          

درم كوفته بيخته و شربتي سه درم به آب گرم و يا جالب شكر سفيد و يا به آب باديان رطب خجندي گويد كه اين                         

يعه بورق مساوي تضميد بدان كنند  اين روغن         ضماد ناشف رطوبت است خاكستر چوب بلوط خاكستر شاخ كرنب م          

آن را نافع است روغن زنبق روغن سداب هر واحد يك جزو جند بيدستر بورق هر يك نيم جـزو و ادويـه سـوده بـه                           
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روغنها آميخته طا نماينت و اين طال را نفع كند و بورق سعد آرد جو فلفل حب الغار زيره ادويه سائيده بـه سـرگين                         

آميخته طال كنند ابن هبته اهللا گويد كه عالج قرومائي در ابتادا به پرهيـز و اصـالح اغذيـه كننـد و                       گاو و اندك زيت     

حب الغار فلفل نطرون هر واحد سه دم سرگين كبوتر ده درم زيره يك درم اشق محلول به اب گرم دو درم زفت بـه                         

ويه را كوفته رفت و اشق محلوالين به        روغن قسط گداخته يك درم شب سه ردم موم چها درم زيت انفاق دو اوقيه اد               

سر گذارند و موم به روغن گداخته آميزند و حل كنند ا هموار گردد و بر خـصيتين ضـماد كننـد و اگـر آب تحليـل                            

نشود بايد مه به ؟ هزل نمايند و همه را با فشردن سخت بيرون آرند و بعد اخراج اب بر موضع دواي خشك بپاشـند                         

عالج امن از عود آب در هر مدت نيست و باز محتاج به بزل خواهـد بـود و بـه همـين سـبب                         و بربندند ليكن به اين      

ارند و جزوي از صفاقات كه حوي كنند كه موضع را شق نوده اب برمي     بعض اطباد معالجل اين مرض بدين طريق مي       

ده كه لحم را بخورند و      بيضتين است قطع مينمايند تا آب عود نكند و بعضي معالجة موضع بعد شگافتن به ادوية حا                

كيسه را كه در آن آب جمع ميشود بگدازند ميسازند و بعده الحام موضع ميكننـد و بعـضي از ايـشان معالجـة اينـئ                          

موضع به داغ ميكنند و انطاكي كئيد كه اگر آب ارزگ معلوم آيد داغ نهند و اگر رشحي باشد پس صـحيح آن سـت                         

 باز عود ند و ليكن گاهي از در امزجة حاره به حدت مبدل شود از كيسة                 كه آن را عالجي نيست و هر گاه آب برآرند         

خصيصيه مترشح گردد و در آن هنگام سهل شود گيالني گويد كه گاهي استفراعغ بـا ضـمدة مخـرج ماهيـت و بـه                         

او بـه   ادوية محلله مستفرغ رطوبات نشف آن و لزوم مريض به شر ب ماء الالصول و دوا الركم ميكنند و اين استفراغ                      

اين دوا مينمايند ريونود چيني دو دانگ قوپال لخاس يك نيم دانگ ماذريون مدبر بـه سـركه نـيم درم غـاريقون دو                        

دانگ ايارج فقيرا نيم درم باريك سائيده به شير شتر سرشته يك درم بخورندو بااليش قدح شير شتر بنوشند و بعـد                      

ند و تقليل غذا و ترك اطعمة غليظه نمايند و بعد از آن به آهن               ده روز از اين قرص ريوند معمول به انبر باريس بخور          

يا به ادويه حاد و نسخة داغ ميدهند و اگر در موضعي رطوبت جمع گردد استعال ان دوا بايـد كـرد بگيرنـد مـوم دو                           

رطل و نيم زفت و اشق به هر يك چهار اوقيه شب رطب يك و نيم اوقيه به دستور مرهم ساخه ضـماد كننـد بعـض                           

اند كه در قليله الماء و االض فصد باسيلييق كنند مطبوخ افتيمون بعده حب اصطخيمون خوراننـد بعـد از                    طبا گفته ا
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ر اقتصار نمايند بعداز آن بر پشت بخوابانند و خصيتين را بـه سـوي بـاال                 آن مداومت به قي كنانند و بر اغذية خفيف        

بربندند و گاهي بعـد از آن بـراي تنگـي موضـع متـسع بـه                 جمع كنند تا به سوي داخل رجوع كنند بعده به ؟ برفق             

  كنندضمادات قابضة مسكنة حرارت ضماد مي

  عالج قرولحمي داورة دوالي 

در قرولحمي تنقية سودا كنند و همه آن چه در عالج اورام صـلب در خصيـصه و جـز آن از محلـالت و ملينـات                           

همان است كه در بحث دوالي صفن گذشت و به قـول شـيخ              مسطور شد به كار برند و قي كنانند و عالج ادرة دوالي             

عالج قيلته اللحم عالج اورام صلبه و بيشتر قيلته الدوالي ماليدن مرهم باسليقون و شحوم لينه و محنها كفايت كنـد                     

و به قول صاحب كامل عالج قروللحمي مثل عالج اورام جالية حادثه در جرم انثين باشد و اين ضـماد بـراي آن نـاع                         

ت مقل ارزق و پيه خوك هر واحد يك جزو ميعة سائله نيم جزو در آب گرم و روغن سوسن حل كـرده در هـاون                          اس

خوب بمالند و اندك آرد حليه و آرد بزر كتان و خاكستر كرنب بر آن انداخته خوب مخلوط سازندو  بر انثين ضـماد                        

ن .بة مسهله سودا مثل مطبوخ افتيمون و غاريقو   كنند و علج قراوالدالي مثل دوالي عارض در پاي بود و آن شرب ادوي             

و غيره از ادوية مسلة سودا به منزلة دواي مركب از اسطوخودوس و افتيمون و غـاريقون و بـسفايج و هليلـة سـياه و                          

خريق اسود است و استعمال قي به مقيات سودا در اين مكرر به عمل آرند حتي كه بدن از اين خلـط پـاك گـردد و                           

 باسليق كنند و اخراج خون به قدر حاجت نمايند و بعض اطبا در اين مرض فـصد و عـروق ظـاهر و                        اول تقديم فصد  

خصيصيه و اخراج خون به قدر صالح مينمايند و بعد از آن به ضماد ملين محلل مثل ضمادي كه در آن حلبه و بـزر                         

 را از تدبير مولد سـودا مثـل         كتان و خطمي سفيد و پيه بز و روغن سوسن گداخته باشد ضماد ميسازند و صاحب او                

لحم بقرويز و جزور و عدس و نمك هر دو مانند آن منع كنند و به اغذية معتدله و اغذيـة حـاره رطبـه مثـل لحـوم                             

حمالن و جدي و بزخصي بطوراسفيد باج و نان سميه و امثال ان دهند و به قول سعيد عالج قرولحمي به آهن خطر                       

بود و عالج قروالدوالي نيز آهن خطرناك است و لهذا بايد كه ادويـة محللـه معالجـه                  دارد بهر آن كه تابع اونزف الدم        

  نمايند و براي تخفيف مرض عروق ظاهر خصيصه بكشايند 
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  نتوي سرَّه

يعني بلند شدن ناف و آن آگاهي بر سبيل محقق صفاق و رجاي ناف وخروج ثرب يا روده افتد و گاهي بر سـبيل                        

ر ناف بود فقط چنان چه در استقساي زقي و يا از نفوذ ريح انـدر آن موضـع چنانچـه در                      استقسا از اجتماع رطوبت د    

استقساي طبلي و گاهي به سبب انفتاح و انشقاق وريد يا شريان و سيالن خون و اجتماع آن زير جلد محـاذي نـاف                        

لد بود طريق تشخيص    بود چنانچه در ورم انور سماو گاهي به سبب ورم صلب و گاهي از روئيدن گوشت زائد تحت ج                  

اين اسباب اوالً رنگ و لينت و صالبت او ريافت نمايند اگر رنگ آن همرنگ بدن باشد پس از دست غمز نمايند و اگر                        

نرم بود و از غمز به سوي داخل غائب شود و قروقرو كند و به استعمال مرخيات از حمام و تـدبر ؟ و حركـت عظـيم                            

شد پس اگر ثرب نيز شگافته باشد و روده تنها بيرون ايد و درد نيز كند خاصته بر زياد شود و از فتق ثربي يا معائي با

امتال و اگر نرم بود و از غمر غائب نشود و از رطوبت باشد و اگر نرم تر و به آواز بود و از چيزهاي بادي زيـاده شـود و                   

خت بود و كم و زياده بود و كم و زيـاده            از ريح باشد و اگر رنگ او به نفخي يا سياه بود از سيالن خون باشد و اگر س                  

نشود و از غمز غائب نگردد پس اگر با درد بود از ورم صلب باشد و اال از روئيدن گوشت زائـد عـالج آن چـه از فتـق                              

باشد به عالج فتق ثربي و معائي كه مذكور شد معالجه كنند و آن چه از رطوبت يـا ريـح باشـد عـالج فتـق مـائي و                              

اً درماني سعد آرد جو و سرگين گاو و پشك گوسفند بهم آميخته ضماد نمايند و ضماد نـانخواه و                   ريحي نمايند و ايض   

  كروا هر واحد يك درم در سفيدي بيضة سنگ پشت دو عدد از مجربات جالينوس است 

 اسـتعمال   و در ريحي يا باديان يا زيره يا نانخواه سودده در كيسه كرده بربندند و اشياي كاسر رياح شرباً و ضماداً                    

نمايند و آن چه از انفتاح رگ بود به چسباندن زالو خون از آن موضع برآرند بعده ادويه قابضه بر ان ضـماد نماينـد و                   

آن چه از بزات لحم باشد ترك او به حال خود بهتر است بهر آن كه اين محتـاج بقـع و خيالـت بـود و در آن خـوف                               

يام والدت به سبب سوء تدبيري ناف افتد در همان ايام بهر اصـالح آن            هالكت است و بداند كه اگر طفل ا نتوسره از ا          

رفاده بندند و قطعة سرب يا خريطه كه از سرب سوهان كرده يا سرمه سوده پر نوده بر آن نهاده بعصا به بسته دارند                        

خ ميفرمايد كه   و از اشياي ربدي و احتراز واجب است و اگر مدي بر آن بگذرد و مستحكم گردد و عالج نپذيرد و شي                     
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گاهي در صبيان كثرت گرية نتوسره پيدا كند و بعضي از اسباب فتق احداث نمايد و در آن نانخواه سوده بـه سـفيدة       

بيضه سرشته طال كنند و به خرقه كتان رقيق بپوشند و يا ترمس ملخ سوخته با نبيند مبلـول نـوده بـر آن بندنـد و                           

رود جوزالسرور و صبر و اقاقيا است و آن چه در بـاب فتـق گفتـه شـد و               حاره مثل مرد پوست س     قويتر از اين قوابض   

  گويد كه طالي تنگار و مصطكي با روغن كنجد نيز نافع بود

  ورم سره

گاه باشد كه به وقت قطع ناف به سبب ضعف عضو ورم حادث شـود چنـان چـه در اعصـضاي مجـروح ورم پيـدا                           

به اب عنب الثعلب سبز و اب گـشنيز سـبز سـائيده ضـماد               ميگردد عالج مرواسنگ سفيدة كاشمرذي رسوت كميله        

كنند و به قول شيخ بگيرند شنكال كه آن فنجوش است و علك البطم و هر دو بـه روغـن كنجـد گداختـه طفـل را                            

  بخورانند و بر ناف او طال نمايند

  تفنيح سره

ار آسـيا و سـنگ جراحـت و         هر گاه ناف پخته شود و ريم كند بايد كه ذرورات مجففه مثل مرداسنگ دهند و غب                

كتهة سفيد و مانند آن سائيده بپاشند و به صندل سرخ و جدوار و حفض و گل ارمني و دوم االخوين به اب گـشنيز                         

ترسبعوني ناف طال مكنند و اگر از ايبن تدبير فائده نشود و طفل زياده از دو ماه باشد اول دو عدد زالـو حـوالي نـاف                           

مذكور به كار برند و قطعة سرب چنـد روز بـر نـاف بـستن از جميـع تـدابير مـستغني                       بچسبانند بعد آن ذرور ادوية      

ميسازد و جراحت كهنه را به التيام آرد و مجرب است و بهتر اين است كه اول مزور مذكور بـر نـاف پاشـند و ب آن                            

عة اسربي بـر آن     قطع مدور اسرب نهاده به عصابه بربندند و گويند كه طالي سرب به روغن گل سوده و گذاشتن قط                  

  از ديگر تدابير بي نياز ميگرداند تا دو هفته به عمل آرند

يعني بيجا شدن ناف بدان كه امر او مختلط است قول بعضي ؟ اين است كه ان حركت عضلة شكم قريب نـاف از                        

 جاي خود است و عالجش مالش شكم و رگي كه قريب ؟ لنگ است به روغن گل و ديگر روغنهـاي ملينـه و محللـه                         

بود و بعضي گويند كه آن قولنج التوائي است و تحرك روده از موضع خويش و مؤيد وقوع ان است غالباً بعد حركـت                        
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مزعجه و عالجش استقسا و دلك و جنبش دست و پا است و از مچجربات صاحب كتاب الرحمته بـستن نـان گنـدم                        

گندم و عسل و گاهي سيماب مينوشانند و اگر         گرم است و خوردن انار ترش به جميع اجزاي آن افشرده و غذا به نام                

برنيايد مريض را واژگون بنمايند و چنان چه در عالج قولنج التوائي مسطور شد و صاحب شفاء االقسا مينويـسد كـه                      

سقوط سره مرض مشهور است ميان مردم و كثير النوع شديد الياس است و آن را خواص و عوام ميدانند و كسي در                       

آن پرداخته و آن دردي است در شكم و نزديك ناف و نواحي آن مشابه و مفـص دور اكثـر بـا آن                        كتب طيبه به ذكر     

اختالج قوي در سره بود و تشنگي بيمار باشد و هر قدر آب بنوشد درد زياده شود و تشنگي ساكن نـشود و سـببش                         

 ميگردد به نحـوي كـه       احتباس ماست با ريحيت ميان شرب و صفاق است و اين ماهيت از جگر به سوي ناف مندفع                 

در استقساي زقي گفته شد و گاهي از آن اواز آب محسوس شود و قرقره كند و حدوث عظش در آن به سبب انسداد                

مجاري كه از آن آب به اعضا ميرسد و يا به سبب انسداد فوهات ماساريقا بود پس آب به جگـر نرسـد و لهـذا چـون                            

 را كه مفص و اوجاع حجوالي ناف و درد قطن دائم باشد و به دواي                مزمن شود و به استقسا انجامد بقراط گفت كسي        

مسهل و غير آن ساكن نشود امر او مؤدي به استقساي طبلي گردد و عالجش تحليل آن ماهيت و ريحيت اسـت بـه                        

سفوفات و معاجين و جوارضات نمحللة رطوبت و ريح مثل سفوف اصول و حاكمي و معجون قشسراترج و فالسـفه و                     

به انيسون و مصطكي و عود و زيره و باديان ميته و جوارش عود و مصطكي و كموني و فالفلي و شربت اصـول                        گلقند  

و شربت عود و شربت خوخ زهري و اگر حاجت مسهل شـود جـوارش اسـقف و سـفرجلي مـسهل دهنـد و يـا ايـن                             

ل و مقـل ارزق و انيـسون و         اغازيقون يك مثقال تربد و راند هر واحد يك درم غافث نيم درم كشوث ربع درم زنجبيـ                 

رب السوس هر واحد ربع درم كوفته بيخته به شربت اصل سرشته بليـسند و تـضميد بـه اضـمده مـسخنه محللـه و                          

تدهين دوو ذلك ميهمن نوع روغنها كنند و منفخات و مائعات ترك نمايند و تغذيه به اغذيـة ناشـفة جيـد الجـوهر                        

بر ناف ميگذارند و ريح و ماهيـت تحليـل ميـشود و نـزد اهـل هنـد                   سريع الهضم سازند و بعضي مردم محاجم ناري         

ترين عالمات او زوال رگ نابض زير ناف است از محل خود از آن اسهال پيچش نيـز عـارض شـود از جملـه                         -صحيح

تدابير كردن استعمال نمايند مالش شكم است و گويند كه تخم ترب يا عسل خـوردن مفيـد اسـت و ؟ يـك ماشـه                          
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ياه و روغن گاو هر واحد شش ماشه اميخته خوردن و جوز القي در آب سائيده بر كف و دست و كف                      سوده در قند س   

اند و همچنين ؟ سوخته اجواين مساوي به قند سياه كهنه حب بسته به              پي طال كردن برا بيجا شدن ناف نافع نوشته        

دن ناف باشـد زنجبيـل نيـز داخـل          قدر يك ماشه به روغن گاو خورند و نسخة ديگر نافع اسهال كه به سبب بيجا ش                

است و اين ضماد افع بيجا شدن ناف است شب يماني سه درم مازو سه عدد و گلنار پوست انار كزمازج جـوز الـسرد                         

  هر واحد يك درم به دردي سركه اميخته ضماد كنند و ه عصابه بربندند 

  امراض رحم

حـم و رقـت ن و اورام رحمـم و بيلـة رحـم       يعني بيماريهاي زهدان و ان چهل و يك مرض است يعنـي اوجـاع ر            

سرطان رحم و جروح و قروح رحم و اكلة ان و ثبور رحم و ناصور رحم و شقاق رحم و اجتماع آب در رحـم و نفخـة                            

ضـعف رحـم و سـيالن رح و         . رحم و ميالن رحم و انقالب رحم و اختناق الرحم و احتباس طمث و كثـرت طمـث و                  

بواسير رحم و ثاگيبل آن و رتق و قرن و لحم زائد و انغالق رحم وسعت فم رحم                  سيالن مني از رحم و حكنه رحم و         

و نتن رحم و فرح و برد رحم و رحا؟ و كثرت اسقاط و مرورت اسقاط و عسر والدت و احتباس مـشيمه و جنـين ؟ و                            

ـ                        ود و تـدبير    احتباس نفاس وكثرت نفاس و عقر و عسرجل و كثرت حبل و تدبير حوامل و اذكار و تـدبير زجـه و مول

مرضعه و شيخ ميفرمايد كه رحم را جميع امراض سوء مزاج و تركيب و مشترك عارض ميشود و كذا امـراض حبـل                        

مثل ان كه حمل نشود و آن كه حمل شود و ساقط گردد و آن كه ساقط نشود بلكه والدت دشوار گـدد و ولـد جـدا                            

يا اندك شود و يا روي گردد  و يا در غير وقـت او        شود و در آن بميرد و كذا امراض طمث مثل آن كه حيض نشود و                

شد و يا افراط كند و ايضاً ان را امراض حناص و انراض به شركت بود به نحوي كه او مشارك اعـضاي ديگـر شـود و                            

گاهي از آن امراض اعضاي ديگر به شركت شوند به نوعي كه آن را اعـضاي ديگـر مـشاركت گـردد چنـان چـه درذ                           

 و چون امراض در رحم كثرت پذيرد و جگر ضعيف شود و مـستعد آن گـردد كـه از آن استقـسا                        احتناق الرحم باشد  

تولد كند طريق تشخيص اقسام سوء مزاج رحم بايد كه حال قتل و كثرت و رقت و غلظت خـون حـيض و رنـگ آن                          

ت موي عانه و دريافت كنند اگر قلت و غلظ حيض و سرخي رنگ آن يا سياهي با بوي بد بود با آن خشكي لب و كثر
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رنگيني بول و سرعت نبض و كرب و خفقان و در آخر سخافت بدن و مشاركت بدن و حرارت نيز باشد دليل حـرارت                   

رحم بود و گاهي دليل حرارت رحم بود و گاهي اوجاع در نواحي جگر و خراجـات و قـروح حـادث در رحـم نيـز بـه                             

ا كمودت ان بود و طول ايام طهر و تقدم اغذل غليظه    حرارت آن داللت كند و اگر احتباس يا قلت حيض و سفيدي ي            

و بارده و تقدم جماع كثير و ؟ در اعالي رحم و قلت موي عانه و قلت رنگ بول و فساد رنگ و تفاوت نبض نيز باشـد              

و دليل برودت رحم بود و اگر كثرت و رقت حيض باشد و با آن كثرت سيالن رطوبت دبلة فم رحم و اسـقاط جنـين                   

عظم آن اندر سه ماه بود دليل رطوبت رحم باشد و اگر قلت حيض و سيالن و جفاف قبل و هزال باشد دليل                       در آغاز   

يبوست بود و ايضاً امر كنند كه زن پارچة كتان يا پاكيزه در شب حمول كند و صبح در سايه خشك نمايد پس نطر                        

گر سفيد باشد بر بلغم و اگر سياه يـا مائـل بـه              كنند اگر رنگ ان سرخ باشد بر غلبة خون و اگر زرد باشد بر صفرا و ا                

سبزي و كبودي باشد بر سودا داللت كند و گويند سوء مزاجي كه در رحم افتد آثار ان در تمام بدن به سبب شرافت           

اين عضو ساري و طاري ميگردد و ملمس او بر مزاج آن شهادت كافي دارد و در ريحي باديان يا زيره يا نانخواه سـده                         

 يا زيرذه يا نانخواه سوده در كيسه كرده بربندند و اشيباي كاسر رياح شباً و ضـماداً اسـتعمال نماينـد و آن                        در كيسه 

چه از انفتاح رگ بود و به چسبانيدن زالو خون از آن موضع برآرند بعده ادوية قابضه بر آن ضماد نمايند و آن چـه از                          

ه اين محتاج به قلع و خيالـت بـود و در آن خـوف هالكـت                 بزات لحم باشد ترك او به حال خود بهتر است بهر آن ك            

است و بدانند كه اگر طفل را نتوسره از ايام دادت به سبب سورند پيري انف افتد و در همان ايا بهر اصالح ان رفـاده                          

ه بندند و قطعة اسرب يا خريطه كه از سرب سوهان كرده يا سرمه سوده پر نموده باشند بر آن نهاده به عـصابه بـست                        

دارند و از اشيلي بادي احتراز واجب است و اگر مدي بر آن بگذرد و مستحكم پردد و عالج نپذيرد و شيخ ميفرمايـد                        

كه گاهي در صبيان كثرت گرية نتوسره پيدا كند و سببي از اسباب فتق احـداث نمايـد و در آن نـانخواه سـوده بـه                           

و يا ترس تلخ سوخته با نبيد مبلول نمده بر آن بندنـد و              سفيدة بيضه سرشته ال كنند و به خرقة كتان رقيق بپوشند            

قويتر از اين قوابض حاره مثل مرو پوست سرد جوز داشته و صبر و اقاقيا است و آن چـه در بـاب فتـق گفتـه شـد و           

  گويند كه طالي تنكار و مصطكي با روغن كنجد نيز نافع بود 
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  ورن سره

رم حادث شود چنان چه در اعضاي مجروح ورم پيدا ميگردد           گاه باشد كه به وقت قطع نف به سبب ضعف عضو و           

و عالج مرداسنگ سفيدة ؟ رسوت كميله به آب عنب الثعلب سبز و آب گشنيز سبز سائيده ضماد كننـد و بـه قـول                         

شيخ بگيرند شنكال كه ان فنجوش است و ل البطم و هر دو به روغن كنجد گداخته طفل را بخوراند و بر ناف او طال                         

 در ايام حيض بر قاروره اعتماد نكنند و ادوية موضعيه براي آن نافقر است و رحم بالطبع به چيزهاي خوشـبو                      .نمايند

ميل دارد و از اشيباي بدبو نفرت دارد همچنان كه جگر ميالن به شيريني دارد و از تلخي تنفر و هر گـاه بـه سـبب                           

 يابد و چون اثفال در امعا جمع شود رحـم را ايـذا              استفراغ كثر امعا ضعيف شود به مجاورت آن دررحم نيز ضعف راه           

رساند و رگهاي رحم و رگهي پستان با هم مشاركت دارند در مراق زير پستان لهذا در بعضي امراض رحم جهت امالة                      

اند و در امراض رحم حقنه و فرزجة بهتر از مسهل بود و ادوية فرزجه را به صوف                  وضع محاجم زير پپستان مقر كرده     

نهند تا رحم را الم نرساند و جرم رحم نسبت به امعا سختتر و قليل الحس است بناء عليه امالـة مـاده امعـا بـه             آلوده  

اند و تا ممكن بود در جرم رحم دسيتكاري به آهن نكنند و اگر در بعضي امراض آن حاجت بـه                     طرف آن جائز داشته   

 استفراغ ضعف و فتور در قوت راه نيابـد و اكثـر             فصد و حجامت افتد پيش از نوبت حيض كنند تا به سبب اجتماع و             

امراض زنان به جماع زائل گردد و در اراض رحم جهت تنقية ايارات نيكو است اخـراج هـر مـاده كـه مطلـوب باشـد                           

مطابق آن بدرقه نمايند و سكنجبين بزوري يا فغواه الصبع جهت تنقية رحم از فضول بلغمي سفيد و انطـاكي گويـد                      

ام اشق جند بيدستر هر واحد يك درم زعفران دارچيني هر واحد نيم  سائر امراض رحم تجربه كردهكه اين فرزجه در

درم عنبر نيم قراط در مرض بارد در آب سداب حل كنند و در حار به لعاب اسپغول و حمول كنند و مبرودات رحـم                         

نيلوفر و شربت انها و مـاء الـشعير         خشخاش و بنفشه و     . مثل شيرة مغز تخم كدو و مغز تخم هندانه و عنب الثعلب و            

شرباً و ضماداً مجرب است و آب كاسني به غايت نافع و لهاب اسپغول و لعـاب بهدانـه شـرباً و ضـماداض و حقنتـاً و                            

مرزجة عاج يك جزو صدف نيم جزو گل ارمني ربع جزو آب كاسني مجرب است و مسحنات ماء البـزور حـاره ؟ ؟ و                         

 حلة نانخواه و كاشم و صعتر و دارشيشيعان و زنجبيل و سـداب و پودينـه و مردوميعـة                    فقاح اذخير و ابهل و انجير و      
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سائله و حلتيت و نخود و عسل شرباً و ضماداً و قرماناً و ساذج هندي و اكليل الملك و سنبل و سليخه و دارچيـسني                         

 و مشك اكالً و تكميدداً و حموالً        و جوز بوا و خيربوا و عود و اظفارالطيب و بسباسه و قرنفل و قسط و زعفران و عنبر                  

و دواء المسك و فالسفه و كموني اكالً و روغن قسط و زنبق به زعفرا و مشك و اشق و حلتيت احتقاناً و مرطبات آن                         

چه در مبردات گذشت و شير تازه و فالوده و اسفيدباج چرب شرباً و روغن كدو  روغـن بنفـشه و رون نيلـوفر و مغـز                            

و شير زنان طال و حقناً ئو شرب شير صبح و روغن كنجـد وقـت خـواب و خـوردن پيـاز بريـان                         ساق بقر و گوزن زر      

مجرب نوشته و حمول مغز ساق گاو يا كوهان شتر به سفيدة بيضه به غايت نـافع و مجففـات آن چـه در مـسخنات                          

 دوا اكـالً و حمـوالً       مذكور شد و بخور قسط و اطفار الطيب و حمول گلنار و پوست انار  كذا صندل به اب آس و ايـن                      

مجرب است افسنتين يك جزو و مازو و گلنار كهربا هر واحد نيم جزو و قرومانا تخم پياز گل ارمني هـر واحـد ربـع                          

  جزو براي خوردن به عسل بسشند  براي خمول به آب آس و صوف و شبت ان سه درم است

  اوجاع رحم 

نه و حجاب و معـده و سـر و خثوصـاً وسـط تـارك سـر        اكثر اين دروراخاصرتين و كنج ران و ساقين و پشت و عا           

شريك باشد و گاهي وجع رحم به سوي وركين منتقل شود و بعد مدت ده ماه در آن مستقر گردد و سببش يا سـوو                

مزاج مختلف يا رياح ممدو يا رطوبات محدث رياح بود و گاهي وجع او از اورام و ديبله و قرحه و سرطان و بثور رحم                         

 اجتماع آب در رحم و نفخة رحم و انقالب آن و شقاق و ميالن رحم و يا از كثرت جمـاع و يـا كبرذكـر                           و ناصور ان و   

عارض شود و گاهي در ايام حيض و گاهي بعد والدتحادث گردد طريق تشخيص اساب مـذكوره بايـد كـه اوالً حـال                        

د سببش همان مـرض باشـد و        وجود ؟ از امراض مسطوره يافت كنند پس هر مرضي از امراض مذكوره كه موجود بو               

ال نوع سوء مزاج از تشخيص اقسام آن ه مذكور شد معلوم كنند و اگر آثار سوء مزاجي مدرك نگردد و سببش تقدم                       

كثرت به اجامع يا عظم ذكر يا قلت حيض يا تقدم والدت باشد عالج اگر سبب وجع مرضي از امراض مذور باشد بـه                        

 حسب ان مبردات و مسخنات و غيره كه مذكور شد استعمال نمايند و بـه قـول                  عالج ان پردازند و اگر سوء مزاج بود       

انطاكي در حار ابتدا به فصد كنند و مبردات نوشانند و اگر ساكن نشود حقنة رحم به مثل آب كاسني و ماء الشعير و                       
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عـسل حقنـه سـازند و    شورباي ماكيان فريه و شحوم و لعابات نمايند و در بارد تنقية خلط غالب كنند پس بـه مـاء ال    

فرازج محلله معمول از الدن و زعفران و الغار الطيب و شونيز و حلتيت و جندبيدستر مجموع يا مفرد به روغن گاو يا                       

روغن بادام و عسل استعمال كنند و كذلك نطول و جلوس در طبيخ حلبه يا برگ برگ غـار يـا بابونـه و اگـر كـالي                            

جزو زنجبيل بك جزو كوفته به اب پخته سائيده ضماد كنند بـراي درد ؟ زن      زيري دو جزو مغز تخم بيد انجير چهار         

كه از برودت باشد نافع بود همچنين اجواين يك توله انگرذوماشه سائيده گرم نموده ضماد كنند و برگ بيد انجير با                     

شبع پر سياوشـان    پنبه گرم كرده بندنند و اگر بعد از زائيدن درد رحم عارضص شود پوست ثم خيار شنبر مشكطرا ا                  

قند سياه كهنه در عرق گلو زبان و عرق عنب الثعلب جوش داده صاف نموده بنوشانند و اسنجا به مطبوخ تخم كتان                      

كتانند و يا شير خر نيم گرم كرده اب دست تمايند و بخور سم استر و خر نيز ناف بود و اب مطبـوخ صـعتر  و كـذا                              

د و اگر ادوية مذكوره فائده نكند قدري پوست خشخاش در آب تر كرده خبازي نوشانيدن و به رحم رسانيدن مفيد بو

ماليده صاف نموده بنوشانند و گوينذد كه فصد صافن در اين سريع النفع است و نشستن در آب نيم گرم و نوشـيدن                       

ماء االصول و طبيخ اذخر سفيد و شرب طبيخ سلخه مجرب است و ايضاً از برگ ني سـبز و بـرگ كرنيـب هـر يـك                            

اواثار بديان نيم آثار و يا از سنبل الطيب و سداب و تخم كرفس و شبت و مكوه و اكليل و بابونه و بنفـشه هـر يـك                             پ

سه توله برگ ؟ سبز برگ نيب برگ گز افتيمون هندي هر يك هفت توله اسـتعمال كننـدن و كمـاد از اكليـل گـل                           

وز ؟ حليمه بزر كتان هر يك نه ماشـه نمـك            بابونه بزرالنبج تخم كرفس زيرل سياه صعتر سداب زرنب تخم شبت ج           

شور سه توله جو كرده در مثانه گاو انداخته به كار برند و شربت بنفشه سه چهار توله در عرق عنب الثعلـب پاوسـير                         

حل كرده نيم گرم بنوشانند و غذا بنوماش سالم با نان خشك دهند و اگـر در از احتبـاس خـون نفـاس بـا صـداع و                             

 رو عارض شود عالجش در  باب احتباس انفاس خواهد آمد و اهل هند در رحم را كـه بعـد از                       خفقان و تپ و سرخي    

زائيدن به زنان ميشود و ؟ گويند و پوست خربزه خشك كوفته بيخته به قدر د درم ب عرق باديان خورانيدن و كـذا                        

حمد جعفر است و وجع رحم      نارجيل كمته خورن و ايضاً يك حبه بر شعشا دادن نافع نوشتنه و اين مطبوخ حكيم م                

كه بعد از زائيدن به زنان ميشود و نافع است باديان زنجبيل گشنيز هر يك توله پوست بيخ بيد انجير در يك آثار اب 
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بجوشانند و چون نيم پاد بماند صاف كرده بنوشند و اگر در ايام حيض عارض شود  ادويـة مـذكوره و مـدره حـايض                          

بيخته برابر  آن نبات سفيد آميخته به قدر نيم توله سه روز قبـل از خـوردن و كـذا                     مفيد بود و ريوند خطايي كوفته       

نوشيدن طبيخ حلبه و مدرات مثل تخم كرفس نافغ است و نمك بااريك ساييده و پنبـه بـدان آلـوده برداشـتن درد                        

وسـت مـذكور را     دفع كند و حيض به فراغت آيد و اگر پوست پهلي امتالس ؟ جوزي سه ماشه قند سـياه دو بـادام پ                      

گاه نصف آب بماند بنوشند تا سه روز        كوفته هر سه را در يك نيم پلو آب وقت شب تر نموده و صبح جوش دهند هر                 

از شروع حيض در دفع شود و اگر خواهند گلقند سه توله عوض قند سياه اندازند و اگر پوست خيار شـنبر و باديـان                         

 هر يك چهار ماشه قند سياه دو توله جوشانيده بنوشند وجع را             خسك شش ماشه انيسون شونيز    هر يك دو توله خار    

كه از احتباس حيض باشد دفع كند و ادرار حيض نمايد و اگر درد رحم وقت جماع عارض شود مازو سائيده قبـل از                        

جماع حمول سازند و بخور موي سر آدمي كنند و به قول ابن هيثم مغز سر مرغـابي پختـه بـه آب مطبـوخ باديـان                           

ن وجع رحم حادث از جماع را نافع و به قول مصنف اقتباس اول رگ باسليق زنند و به فاصـلة چهـار پـنج روز                          خورد

فصد هر دو صافن نمايند و تنقية بدن و رحم كنند به مسهالتي كه در آن منقيات رحم بسيار باشـند بعـده خـوردن                         

ر يك پنج توله در يك روز رفع اين درد كند    خسك و باديان ه   ريوند خطايي سه ماشه و نيم نبات مساوي با عرق خار          

و در مصطفوي نوشته كه نمك طعام سائيده پنبه بدان آلوده پيش از جماع در رحم نهند و اگر از اين تدبير به نشود                        

روغن بيد انجير مركب نه ماشه به شير شتر نه توله تا يك هفته نوشانند و براي جميع اقسام وجع رحم حمول روغن 

گرم و كذا كنجد سوده به روغن گل مجرب است و تكميد از بـرگ گـرم كـرده و جـدوار شـرباً و حمـوالً و                            بادام نيم   

نويسد كه حمول خردل وجع رحم بارور مجرب        سويدي مي . بزرالبيخ و زعفران حموالً و موي انسان بخوراً نافع است           

ل بغلة حلبه و كذا درونج و كذا شونيز بـه           و كذا روغن بادام شيرين گرم كرده در پنبه كهنه آلوده مجرب نيست و اك              

بر عصيده انداخته تا سه روز متواتر و كذا تخم فا؟ پانزده عدد به شراب و كذا جنـد                   / روغن زرد و عسل سرشته و كذا      

بيدستر نيم درم با شش قيراط و كذا پيه كوهان شتر و كذا حب الغار دو درم و كذا مربه عسل و كذا چغندر مطبـوخ                          

دل و كذا عنصل بريان مطبوخ به عسل و شرب جاوير به شراب و كذا تخـم حمـاض سـوده بـه شـراب                         مطيب به خر  
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آميخته بالخاصيته و كذا تربد و شرب و حمول دارچيني و حماماً و مربا خوز و قسط و روغن بلسان و اذخر وكـسيالو                        

ووانتله و پيه مرغابي و مغـز و سـر          ريوند و قنطوريون و سنبل هندي و فاريقون و ابهل و سكبينج و قصب الزريره و م                

آن به روغن گاو و صعتر و ؟ و نارجيل و تمام و وج و سيساليوس و بسباسه و حب بلسان و حلتيـت و برنـسجاسف و                            

طرخشقون و اقحوان و حمول روغن حندقوفا يا عصارة آن يا تخم آن و كذا گل سرخ در شراب پخته و كـذا زعفـران                         

 و كذا دارچيني مخلوط به موم و زيت و مغز ساق گاو و يا مخلوط به زردة بيضه و                    به روغن سوسن و يا عسل سرشته      

كذا حماما به زيت خوشبو و كذا بيخ نرگس بريان كرده كذا قصب الزريره و صمغ بطـم و كـذا سـرگين شـفنين بـه                           

وسـت نـارنج و     روغن گل آميخته و كذا روغن حنا و موم و كذا سداب به عسل و پيه مرغابي به اندك نمـك و كـذا پ                        

زيرة كرماني به عسل و شاه چيني و كذا پيه ماكيان تنها و به اندك نمك و كذا گلنار و كندر بالخاصيته و كذا زهـرة                          

گاو به عسل و كذا ؟ نيم درم سوده به روغن بلسان سرشته و كذا آب شاهسفرم به زيت و كذا حاشا بـه زيـت و كـذا                             

كوفته به روغن گاو و آب زيره سرشته و كذا اكليـل الملـك كوفتـه در                 برگ باديان مطبوخ به عسل و كذا برگ قنب          

شراب كهنه پخته و كذا روغن زعفران و روغن دارچيني و آب قيصوم و شبت و روغن او و روغن ياسـمين و ايرسـا و                          

طكي و  روغن او و در روغن بادام تلخ و روغن سنبل هندي و روغن نرگس و گل او و بزر كتان و جوز بوا در روغن مص                         

كرنب پخته و بيخ و گل سوسن سفيد و روغن آن در روغن شبح ارمني و غاليه و تخم مرو و زروفاي رطبي و مـشك                          

و افسنيتن و روغن حلبه و آب قنطوريون دقيق و جلوس در طبيخ حلبة و گـل سـرخ و اشـته و حمامـا و قيـصوم و                             

ي خشك و قنطوريون و ابهل و قصب الزريـره  شبت و برگ ياسمين و ايرسا  قسط و تخم فنجكشت و برگ آن و زوفا  

و مو و سرخس و بزركتان و گندنا و مروماتوز و سيساليوس و آب كبريتي و برگ و بيخ پنبه و كرنب و بـيخ سوسـن                           

سفيد و حب بلسان و عود بلسان و خرماوز راوند طويل و حاشا و برنجاسف و اقحوان و افنستين و بخر و حمول الدن                        

ر مورد و بخور سليخه و فقاح اذخر و قنطوريون و كماد ايرسا كوفته جوشانيده و كذا قسط و كـذا                     و اظفارالطيب و قف   

سرخس و ضماد قيصوم هر واحد نافع وجع رحم بارو است و ايضاً او گويد كه فرزجة بزرالنج و سويق و كذا حنا و كذا 

 حمول عصارة تازة آن و جلوس در طبيخ         عصارة بارتنگ و كذا شگوفة انگور و كذا روغن گل عليق و ضماد شوكران و              
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پوست بيخ مغيالن و حمول آن و كذا آب تازة ني فارسي يا طبيخ خشك آن هر واحد مفيد وجـع رحـم حـار اسـت                           

حرقت رحم سوزش رحم اگر از قروح و بثور سرطان و غيره امراض آن باشـد عالمـت و عـالج هـر يـك بـه مقـامش                     

عديل و سوزش رحم داگر از قروح و بثور و سرطان و غيره امـراض آن باشـد                  مسطور گردد و اگر از خلط حاد بود به ت         

عالمت و جمع هر يك به مقامش مسطور گردد و اگر از خلط حاد بود به تعديل و تنقية آن پردازند و كـافور ريـاحي                          

  .در گالب سائيده حمول كنند و از روغن گل در رحم حقنه نمايند

  اورام رحم

لب عارض گردد و گاهي ورم بلغمي نيز و گاه در فم رحـم و گـاه در قعـر آن و گـاهي در                         اكثر آن را ورم حار و ص      

بعض جهات آن از جانبين و قدام و خلف و گاه در همه رحم حادث شود سبب ورم حار يا  از موجبـات اذيـت رحـم                            

ت جماع و ابتداي    باشد مثل سقطه و ضربه موضع رحم و اسقاط حمل و عسر والدت و تهور قابله در قبول ولد و كثر                    

مجامعت است و ازالة بكارت و يا از ماده بود مثل احتباس حيض و نفاس و فساد مني و احتباس آن و انـصباب مـادة              

دموي يا صفراوي بر رحم به غير اسباب مذكوره و كثرت برودت مكثف موجب احتباس مواد در رحم و منع تحلل آن 

قب ورم حار افتد و باشد كه در ابتدا پديد آيـد از خـون حـيض                 و صلب سوداوي كه مسمي به سقيروس است اكثر ع         

سوخته يا تولد مادة سودا در رحم بدون تقدم ورم حار و ورم حار گاهي منتقل به دق و سل و اسهال ذوباني شـود و                          

طريق تشخيص اقـسام ورم مـذكور   . اگر در عالج ورم صلب نمهل نمايند از آن استسقا عارض شود و يا سرطان گردد 

ه اگر تپ حاد و ضربان و درد شديد در عانه و پشت و تارك سر و تشنگي مفرط و تلخي دهن و هذيان و سرعت و                           ك

تواتر نبض و نفس و فساد معده بود ورم حار باشد و اگر تپ و درد خفيف و انتفاخ و ثقـل موضـع و تهـيج اطـراف و                              

ود قلت درد سختي در موضع عانه و گراني آن و           سحنة مريضه مثل صاحبان استسقا بود ورم بلغمي باشد و اگر با وج            

عسر خروج بول و براز و الغري بدن و ضعف و اضطراب حركت ساقين وقت رفتار و كسل از حركت و احيانـاً كالنـي                         

اكنون بدانند كه به قل شيخ و جرجاني و غيـره گـاهي             . شكم همچون مستسقي و ورم دست و پا بود ورم صلب باشد           

ارك داللت كنند پس معده مشاركت كند و درد و كرب و غثيان و فواق و فساد هضم و اشتها                    بر ورم رحم اعضاي مش    
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يا ضعف در آن حادث شود و دماغ مشارك او گردد و پس صداع دريا فوخ و درد در گردن و قعر چشم پيـدا گـردد و                       

كمرگاه و تهيگاه و كـنج      ها و مفاصل پشت و      باشد كه درد منتشر گردد و اطراف و انگشتان دست و پاي رسد و ساق              

ران و هار درد كند و منتفخ گردد و مراق نيز منتفخ شود و همه اعضا گران گردد و عسر بول و حبس آن يكپارچگي                         

شود و اگر ورك در مقدم رحم مائل به اعلي باشد و گاهي طبع قبض شود و حتي كه ريح نيز به سـوي خـارج گـذر                            

افل باشد و نبض صغير و ضعيف و متواتر شود پس اگر ورم حارباشد اين اعرا                نمايد و اگر ورم در مؤخر آن مائل به اس         

همه شديد باشند مع التهاب و قشعريره و مع سياهي بان و ضربان شدت كند و عذق در اطراف كثرت نمايد و گاهي                       

كت پـس اگـر     مؤدي به انقطاع آوا و نشنج  غشي گردد و بر جهت ورم موضع ضربان و درد داللت كند و اييضاً مـشار                      

درد به سوي ناف و عسر بول بود ورم در مقدم رحم باشد و اگر درد به سوي پشت و قبض طبع بود ورم در مـؤخر او                            

باشد و اگر درد باالي ناف و قريب معده باشد ورم در اعالي رحم بود و اگر درد در يك نج ران و فتخـذ و سـاق بـود                              

سره بود ورم در اسفل رحم باشد و اگر درد قريب مقعد بود ورم در               ورم رد همان يك جانب باشد و اگر درد در اسفل            

فم رحم باشد و اگر درد به سوي خاصرتين بود ورم در هر د جانب باشد و گاهي درد از اين اعضا به سوي گانال شود                          

از تـر   و در ران كشيدگي سخت پيدا گردد كه زن به مشقت ايستاده شود و ورم كه قريب فم رحم شـديدتر و صـلب                       

ورم قعر بود و آن چه در قعر باشد ؟ او صعب و عالج او دشوار بود و ورم عظيم در هر موضعي كه باشد رحم به سوي                            

خالف آن ميل كند و خواب بر جانب مخالف آن دشوار گردد و رفنت و برخاستن و نشستن مـشكل باشـد و ؟ رفتـار              

  .لنگي پديد آيد

  

  عالج ورم حار رحم

د و تبريد از لعاب بهدانه سه ماشه شيرة تخم كاهو شيرة مغز تخم هندوانه هـر يـك هفـت                     فصد باسليق و صافن كنن    

ماشه در عرقيات برآورده و شربت نيلوفر دو توله داخل كرده دهند و يا لعـاب گـل خطمـي سـه ماشـه شـيرة عنـب                 

ند و گاهي شـيرة     الثعلب چهار ماشه شيرة مغز تخم هندوانه شش ماشه شربت بنفشه دو توله خاكشي چار ماشه بده                
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شود و گاهي عرق    الثعلب عرق گاوزبان هر يك پنج توله عوض شيرة تخم هندوانه كرده مي              عناب پنج دانه عرق عنب    

الثعلب و شربت بنفشه  شاهتره شيرة خرخسك شش ماشه شربت نيلوفر دو توله اسپغول شش ماشه عوض شيرة عنب

ه ماشه گل نيلوفر چهار ماشه عرق شاهتره ده توله ماليده           شود و يا بعد فصد گل خطمي س         و خاكشي داخل كرده مي    

صاف نموده شربت بنفشه دو توله خاكشي چهار ماشه بدهند و بعد از نضج به مسهل صفرا تنقيـه نماينـد و در ابتـدا                         

الثعلـب گـل ارمنـي        الثعلب سبز بر عانه ضماد كنند و آرد جـو عنـب             آرد جو گل خطمي به آب گشنيز تر و آب عنب          

صندلين جدوار در آب عنب الثعلب سبز و آب گشنيز سبز سائيده بلند آغشته بردارند و حقنة رحم و فرزجـه                     رسوت  

بالعبه و ادهان و عصارات بارده نافع بود و در انتها ادوية ملين محلل مثل بابونه و خطمي و اكليل و مانند آن نطوالً و                         

ه هر واحد يك توله شب درآب تر نموده صـبح جـوش داده          الثعلب گل خطمي بنفش     ضماداً استعمال نمايند و يا عنب     

صاف كرده روغن گل موم سفيد هر يك دو توله داخل كرده بر آتش نرم به قوام آورده و به عمل آرند و اين دوا نيـز                           

معمول است روغن گل روغن بنفشه مغز ساق گاو پيه گردة بز موم هر يك يـك تولـه زردي بيـضة مـرغ يـك عـدد                            

 زعفران يك ماشه به دستور مرهم ساخته به آب عنب الثعلب فرزجه سازند و گاهي كندر و بابونـه    مصطكي سه ماشه  

هر يك سه ماشه عوض مصطكي كرده ميشود و گل خطمي سفيد گل نيلوفر برگ خطمي تازه جو مقشر نيم كوفته                      

 الثعلـب تـازه بـرگ       الملك گل بابونه تخم خطمي برگ كرنب تـازه عنـب            سبوس گندم تخم خربزه نيم كوفته اكليل      

كاسني تازه برگ شلغم تازه مع بيخ هر يك به قدر ضرورت در چهل آثار آب بجوشانند تا مهرا شود به دسـت خـوب                         

دار گرفته از بلندي دور بـه موضـع         ماليده صاف كرده در آب آن نيم گرم بنشانند و از همين آب قدري در آفتابه لوله                

 كتان و حلبه و چغندر و شبت افزوده و به كار برند بعد از آمدن آبزن روغـن          ورم نطول نمايند و در ايام انحطاط تخم       

حنا يا روغن شبت به شرط عدم مالع بمالند و اگر ورم تحليل نشود و ارادة ريم كند و عـوارض شـدت نمايـد عـالج                           

ر رحـم معمـول   ذكر بعض ادوية كه در ورم حا. دبيلة رحم كنند و اگر صلب يا سرطان گردد به عالجش توجه نمايند      

است گل خطي سه ماشه مويز منقي ده دانه به عرق شاهتره ماليده و شيرة مغز  تخم هندوانه شيرة خارخـسك هـر                        

الثعلـب چـار ماشـه گـل          يك شش ماشه شيرة باديان پنج ماشه شرببت بنفشه ده توله داخل كرده دهند و يـا عنـب                  
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 مويز منقي ده دانه اضافه كنند ديگر گل خطمي گل           خطمي سه ماشه جوشانيده نبت يك نيم توله و اگر قبض باشد           

سرخ هر يك چهار ماشه سپستان پانزده دانه جوشانيده شيرة خيارين شش ماشه يا شيرة مغز تخـم هندوانـه شـش                      

ماشه نبات يك و نيم توله خاكشي چهار ماشه اضافه كرده بدهند و گاهي به جاي عنب الثعلـب عـرق آن ده تولـه و                          

الثعلـب ده     شود و در آخر روز گل خطمي سه ماشه به عرق عنب             ا شربت نيلوفر دو توله كرده مي      عوض نبات گلقند ي   

توله جوشانيده شيرة خيارين شش ماشه شربت نيلوفر دو توله دادن معمول است و ديگر گل خطمي گل نيلوفر هـر                     

 شش ماشه نبـات يـك و        يك سه ماشه پرسياوشان چهار ماشه شاهتره شش ماشه جوشانيده شيرة مغز تخم هندوانه             

دهنـد ديگـر گـل        نيم توله دهند و گاهي شيرة تخم خربزه و بارتنگ پنج ماشه پاشيده زهر مهره سوده پاشـيده مـي                   

خطمي سه ماشه گاوزبان چهار ماشه عنب الثعلب شش ماشه گل نيلوفر چهـار ماشـه خيـارين كوفتـه شـش ماشـه                        

الثعلب و شاهتره هر يك هفت تولـه جوشـانيده گلقنـد دوتولـه                سپستان پانزده دانه آلو بخارا هفت دانه به عرق عنب         

ايضاً اگر با سوزش بول باشد      . دهند و اگر سرفه باشد عوض گلقند و آلو شربت و ؟ دو توله و شيرة اصل السوس كنند                  

بعد فصد گل نيلوفر گل خطمي گل سرخ هر يك چهار ماشه در عرق مكوه كاسني هر يك پنج تولـه جوشـانيده بـه                         

 مغز تخم هندوانه شش ماشه شربت بنفشه دو توله خاكشي چهار ماشه دهند و اگر قبض و تمدد معـده باشـد                       شيرة

ايضاً اول از فصد باسليق خون پاوسـير        . گلقند عوض شربت كنند و يا مويز منقي ده دانه شربت دينار دو توله افزايند              

الثعلب ده     سه ماشه عناب پنج دانه در عرق عنب        بگيرند و باز فصد صافن كنند و خون چهار دام برآرند و گل خطمي             

دام جوشانيده شيرة مغز تخم هندوانه شش ماشه شربت نيلوفر دو توله اسپغول شش ماشه پاشيده دهند و آخـر روز                     

لعاب اسپغول يك توله شربت بنفشه دو توله عرق عنب الثعلب بدهند و برگ عنب الثعلب تازه بهرته كرده زيـر نـاف                       

الثعلب چهار ماشـه گـل        گر ورم را از فصد و منفجات معمول آرام شده باز عود كند از فصد گيرند و عنب                 بندند ديگر ا  

خطمي سه ماشه عناب پنج دانه به عرق شاهتره دو توله جوشانيده شيرة مغز تخم كدو شيرين شـش ماشـه شـربت                       

بر ورم رحم باشد عناب پنج دانه شاهتره        نيلوفر دو توله خاكشي پنج ماشه دهند و مكوه بندند ديگر اگر درد پهلو بنا                

شش ماشه گل نيلوفر چهار ماشه گل خطمي سه ماشه عنب الثعلب شش ماشه جوشانيده شيرة تخم خيارين شـش                    
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ماشه شربت عنب دو توله تخم ريحان چهار ماشه پاشيده بدهند روز دوم تخم خربزه شش ماشه مويز منقي ده دانـه                      

ه گل خطمي سه ماشه باديان چهار ماشه شاهتره شش ماشه به عرق عنـب الثعلـب                 الثعلب شش ماش    افزايند باز عنب  

ايضاً براي ورم و تپ آلو بخارا هفت دانه گل سرخ گل نيلوفر باديان هـر يـك                  . ده توله جوشانيده گلقند دو توله دهند      

فزايند و اگـر تـشنگي      چهار ماشه به عرق شاهتره ده دام جوشانيده گلقند دو توله روز دوم عنب الثعلب شش ماشه ا                 

زياده شود خيارين شش ماشه عوض باديان افزايند و شام گلقند عرق مكوه دهند و ضماد پيوئن نمايند و ايضاً بـادرو                      

الثعلب   الثعلب اصل السوس هر يك چهار ماشه شاهتره تخم كاسني هر يك شش ماشه به عرق عنب                  زير پستان عنب  

گلقند دو توله داخل كرده دهند ديگر اگر درو به جاي معده رحم باشد از               و عرق شاهتره هر يك پنج توله جوشانيده         

الثعلب گل خطمي تخم خطمـي بـه عـرق عنـب الثعلـب ده تولـه                   مسهل قابله فائده نشود فصد صافن نمايند و عنب        

ه شـش   جوشانيده گلقند دو توله دهند و ديگر اگر ورم با تب و زحير بود روز اول لعاب بهدانه سه ماشه شـيرة خرفـ                       

ماشه لعاب ريشة خطي شيرة خيارين هر يك شش ماشه شربت بنفشه دو توله تخم ريحان سه ماشـه تخـم كنوچـه                       

سه ماشه پاشيده بدهند روز دوم فصد باسليق كرده ريشه خطمي تخم خطمي هر يك چهار  ماشه به دانه سه ماشه                      

ه شربت بزوري هر يك يك نيم تولـه         جوشانيده شيرة تخم خيارين شيرة تخم خرفه هر يك شش ماشه شربت بنفش            

خاكشي چهار ماشه بدهند باز چهار تخم نه ماشه به روغن گل چرب كرده عوض خاكشي كنند ديگر اگر با ورم تـب                       

مزمن شود قرص طباشير كافوري چهار ماشه شيرة عنب الثعلب شيرة تخم خطمي هر يك چهار ماشـه شـيرة تخـم                      

شربت بزوري بارد دو توله خاكشي پنج ماشه دهند و ضماد عنب الثعلب             الثعلب ده دام      كاسني شش ماشه عرق عنب    

تازه به روغن گل ديگر خشخاش كوفته مهرا بپزند و به روغن گل اميخته ضماد كنند و بعد از فصد در ورم حار براي                        

يـك تولـه    ردع ماده مفيد است ديگر در ابتدا فرزجه ازلتة كتان به لعاب اسپغول و آب گشنيز و روغن گل هـر يـك                        

بيضة مرغ يك عدد آغشته به جهت تسكين درد و اصالح ورم بردارند بعده به جهت تحليل ورم بعـد تنقيـه از فـصد                         

باسليق از مسهل گل خطمي آرد جو بابونه گل سرخ بر كتان اسپغول يا تخم ريحان پوسـت خـشخاش و تخـم آن و                         

زعفران دو ماشه كوفته بيخته همراه روغن گل دو         آب عنب الثعلب حلبه اكليل الملك گل ارمني هر يك چهار ماشه             
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توله سفيدة بيضة مرغ دو عد پيه بط يك توله مثل مرهم مرتب ساخته بردارند و اگر در مـزاج حـرارت زيـاده باشـد                          

كافور يك ماشه افزايند و اگر غلبة رياح و رطوبت بسيار باشد ادوية حار مقوي رحم ناشف رطوبات محلل ريـاح مثـل                 

كوفي زرنباد و شبت كزمارج مرمكي به شرط عدم حرارت مزاج افزايند و ديگر اگر اسپغول تخـم كتـان                    سباسه سعد   

ضماد كه براي ورم رحـم و ذكـر و كـنج          . سرد و سائيده با شهد آميخته زن بردارد به جميع اقسام ورم رحم نافع بود              

ند پس گـل سـرخ بـزر قطونـا كوفتـه            ران و سائر اورام حاره معمول است پوست خشخاش نرم سوده در آب مهرا بپز              

ايضاً مسكن درد و ورم رحم زعفران افيون ؟ پيه مرغ هر يك دو درم               . داخل كرده به روغن گل و سركه ضماد نمايند        

تخم خطمي پنج درم بيضة نيم برشت يك عدد تخم كتان قدري به روغن گل سرشته ضـماد نماينـد و فرزجـة كـه                         

 آب بارتنگ آب كشنيز روغن گل سـفيدي بيـضة شـير دختـران بـا هـم                   مسكن ورم حار است آب مكوه آب كاسني       

ايضاً اين فرزجه و ورم حار بعد از استعمال روادع معمول است تخم خشخاش سفيد كوفتـه بـه   . آميخته به عمل آرند 

. شير بپزند و باز باريك بسايند و گل سرخ سوده و اندكي زعفران سوده و موم به روغن گل آميختـه فرزجـه نماينـد                        

نويسد كه روغن بادام شيرين نيم گرم كرده در پنبه آلوده بردارند ورم رحم را كه بعد نفـاس                   اقوال حذاق سويدي مي   

يا بعد جماع عارض شود مجرب من است و حمول بيخ خطمي و جلوس در طبيخ آن و حمـول صـمغ عربـي و پيـه                           

ل مسكه و حقنة رحم از نيم گرم آن و كذا ماكيان و خطمي سوده در ورم رحم كه بعد نفاس حادث شود نافع و حمو

. ضماد برگ بيروج به سويق و كذا فرزجه به عصارة شنجار كه آن كاهو صحرايي است ورم حار رحـم را مفيـد اسـت                        

مسيحي گويد كه در ورم رحم اگر قوت متحمل باشد اوالً فصد باسليق كنند و اگر كفايت نكند فصد كعبين گشايند                     

ل نمايند تا تنقية بدن به تمامه گردد و پس در ابتدا بر رحم ضمادات متخذ از اشياي رادعه بعده دواي مسهل استعما

مثل گل سرخ و عدس مقشر و پوست انار و بارتنگ و شكوفة انگور و برگ عنب الثعلب و كاسني و اسـپغول و بـرگ                          

نـد و در منتهـاي مـرض بـا ايـن            خرفه و ثمر عوسج و عصي الراعي و حب العالم و ؟ و جراده كدو و آرد جو به كار بر                    

الملـك و شـبت و زعفـران و غبـار آسـيا و ماننـد آن                   ادويه آن چه محلل باشد مثل حلبه و خطمي و بابونه و اكليـل             

مخلوط سازند و در انحطاط علت به تدريج به سوي ادوية مسخن و محلل مثل ميعه و اشـق و مقـل و قنـه و مـوم و                 



1420 

 

مايند و اگر درد شديد باشد خشخاش سفيد و سياه به طال پختـه بـسايند و                 علك البطم و همه شحوم و امخاخ نقل ن        

گل سرخ و زعفران هر واحد يك درم سوده آميخته به طال در روغن گل و موم سرشته فرزجـه سـازند و ايـضاً بـراي                           

اعـي و شـير     اورام حاره بگيرند و مرهم داخليون و در روغن گل گداخته به عصارة بارتنگ يا عنب الثعلب يا عصي الر                   

زنان آميخته بصوف بردارند و ايضاً از حلبه و خطمي لعاب غليظ برآرند و با آن پيه بط گداخته زعفران سوده آميخته                      

استعمال كنند و بايد كه در اوقات تزيد مرض و انتهاي آن آن چه مهيج و مدر حيض باشد استعمال نكنند و امـا در                         

فرمايد كه در اورام حاره رحم به        مدرات حيض به عمل آرند شيخ مي       انحطاط و بعد سكون ورم اندك واجب است كه        

استفراغ خون احتياج شود و چون دالئل مشهوره اعانت كنند و فصد باسليق نمايند اگرچه آن حبس حيض و جـذب                  

كند و فصد صافن مشاركت شديدتر دارد و خون را از رخم بيشتر كـشد و ادرار طمـث را اولـي                        خون به سوي باال مي    

تر است و خصوصاً ورمي را كه به سبب احتباس حيض باشد و بهتر در ابتدا اين اسـت كـه فـصد باسـليق                           بود و نافع  

كنند تا منع انصباب ماده بر رحم كند پس عقب او فصد صافن نماينـد تـا مـاده را جـذب كنـد و باسـليق را چنـان                              

 خفته باشد و در اخراج خون مبالغـه نماينـد و بايـد              گشايند كه پايهاي زن بلند باالي تكيه نهاده باشند و آن بر پهلو            

كه در ايام اول تا سه روز منع از غذا يا تقليل آن كنند و آب اصالً ترك نماينـد و خـصوصاً خـصوصاً در روز اول دور                             

خانة خوش هوا سكونت ورزندو حتي المقدور خواب نكنند و قي آن را شديد النفع است و گاهي احتياج به استعمال                     

ل مخرج اخالط افتد و بايد كه در ادوية آن دواي مسكن غيئان باشد و نزد حاجت اقدام به غذا نمايند و در ابتدا              مسه

به آب شيرين گرم ممزوج به روغن گل خالص نشانند و به آب قوابض خفيفه مثل گل سرخ نطول سازند بعده بر آن                       

تعمال ضماد او بر آن در اين وقت نيكو است اين است كه مبالغه به قوابض نكنند تا ورم صلب نگردد و از ادوية كه اس

خشخاش مهرا پخته به روغن گل يا روغن نفاق به كار برند بعد از آن به ملينات گرانيد و شراب به روغن گل آميخته                        

نطول كنند و صفوف مبلول به آب مطبوخ مثل خطمي و تخم كتان و خارخسك و حرمل بسيار به انـدك قـوابض از                        

و خرفه آميخته حمول كنند و كذلك مرهم معمول از زردة بيضه و اكليل الملك مطبوخ مهرا و گاهي در اين         بارتنگ  

شود و بعده در منتهي بر انضاج ماده اقدام نمايند و ضمادات از وفاي رطـب و                 روغن زعفران و ناروين داخل كرده مي      
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چون مرض به انحطاط آيد و در آن وقت معالجة آن به            پيه مرغابي و روغن گاو و مغز گوزن و مانند آن به كار برند و                

محمالت صرف كنند كه در آن نمام و مرزنجوش و غار در انتبج و مانند آن باشد و غذا دهند و تقويت قوت و انعاش                         

صاحب كامل گويد كه چون     . آن نمايند و چون بر آن ضماد نهند بستن او نشايد بهتر آن كه بستن به ورم مضر است                  

 در رحم عارض شود فصد باسيليق و اخراج خون به قدر حاجت و قوت نمايند و شربت بنفـشه يـاجالب بـه                        ورم حار 

شيرة تخم خرفه دهند و غذا باسفيدباج چوزة مرغ يا سرمق يا چغندر يا خبازي يا بيضة نـيم برشـت سـازند و از آرد                          

 كشنيز تر و كاسني بر عانه ضماد كننـد و           جو آرد باقال و خطمي و بنفشه هر واحد درم كافور يك و نيم دانگ به آب                

قيروطي از مواد روغن بنفشه و آب عنب الثعلب و آب بارتنگ و آب عصي الراعي ساخته فرزجه سازند و چون ضـماد                       

بردارند بر ناف و عانه و پشت نطول از روغن بنفشه و روغن گل نمايند و اگر با ورم سرخي و صالبت باشد آرد و جو و   

 آسيا در آبي كه اندر آن اكليل الملك و بنفشه پخته باشند حل كرده و زردة بيضه بريان به روغن گـل                       بزر كتان غبار  

كتان برگ خطمي خبازي در آب جوشانيده آبزن          الملك بنفشه حلبه تخم     سوده آميخته بر موضع ضماد كنند و اكليل       

 با سفيدة بيضه و پيه ماكيـان بـر هـم            نمايند و اگر مريضه سوزش و درد و حرارت در موضع دريابد روغن گل خالص              

زده و آب بارتنگ و آب گشنيز تر و ماءالشعير و روغن گل در رحم چكانند پـس اگـر درد سـاكن نـشود رگ مـابض                            

ركبه كشانيد و به چيزهاي مذكوره قدري افيون يا آب مطبوخ پوست خشخاش آميزند و ايضاً در رحم شـياف ابـيض       

ب حلبه چكانند و چون درد ساكن شـود و ورم كـم گـردد بايـد كـه از بابونـه و                       در شيردختران حل كرده به اندك آ      

الملك و خطمي و تخم كتان با ريك سوده به روغن بنفشه و موم بر عانه ضماد كنند و در رحم روغن خيري يا                   اكليل

و درد و ورم روغن سوسن مخلوط به روغن بنفشه چكانند پس اگر با ورم حرارت قوي و درد نباشد و در مـاده خلـط       

جسارت باشد روغن گل كه در آن اندك مرهم باسليقون يا اندك روغن سوسن مضرب به آب مطبوخ بابونه و اكليـل                      

الملك در رحم قطور كنند و در آبي كه بابونه و اكليل الملك و بزر كتان جوشانيده باشند زن را نشانند و بعـد از آن                          

 و موم ماليده باشند كه ايـن تحليـل و تليـين ورم نماينـد انـشاءاهللا                  كه شبت و عانه را به روغن پبت و روغن سوسن          

نويسند كه فصد وقي و تقليل غذا هر سه از امهات عالج است و اگر در ميان فصد باسليق                     تعالي جرجاني و ايالقي مي    
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جت كم كردن   تر بود و منفعت هر دو فصد اتم باشد و اگر حا           و فصد صافن قي كنند يا قبل باسليق قي نمايند صواب          

مادة غليظ شود بنفشه سپستان عناب جوشانيده ترنجبين و فلوس خيارشنبر درآن ماليده روغن بـادام داخـل كـرده              

بدهند و اگر خيار شنبر در آب كاسني و آب عنب الثعلب ماليده و روغن بادام چكانيده دهند صواب باشد و بالجملـه                       

مادها و نطولهاي وادع به كار برند و در آن افراط نكنند تـا ورم               عالج اين مرض به عالج سرسام نزديك است و اول ض          

صلب نشود و ادوية رادعه كه در قول مسيحي گذشت همه يا آن چه حاضر بود بكوبند و به روغن گـل يـا بـه زيـت                            

م گرم  كرده به زهار و حوالي او نهند و به عصارة بارتنگ و غير آن در روغن گل آميخته ني                    انفاق چرب كنند و نيمگرم    

در رحم حقنه كنند يا پارة پشم بدان تر كرده بردارند و بعد از آن ادوية محلله به ادوية رادعه آميزند و در آخر همـه                          

ادوية محلله چون شبت و حلبه و اكليل الملك و تخم كتان و بابونه و روغن خيري و مانند آن و صموغ كـه در قـول                           

رغ و روغن سوسن و روغن سداب چون حرارت ورم زائل شده باشد             مسيحي گذشت ومرو مغز ساق گاو و پيه بط و م          

به كار برند و اين دوا ورم حار را نافع است پيه بط با روغن گل بگدازند و اندك رب السوس در آن حل كرده فرزجـه                           

را سازند و دوايي كه درد بنشاند و همان فرزجة تخم خشخاش است كه در ادويه مركبه مسطور شد و اين ضماد ورم               

نرم كند و خواب آورد و درد مثانه را بنشاند بگيرند خشخاش تازه پنج عدد نيم كوفته در مي پخته يك شبانه روز تر                        

كنند و پس بپزند تا مهرا شود صاف كرده در آن آب صاف مرو كندر و افيون هر يـك درم سـليخه سـه درم كوفتـه                            

ابـن  . ك اوقيه آميخته صالبه كنند و به صوت بردارنـد         بيخته مغز سر گوزن و پيه مرغ هر يك چهار درم روغن گل ي             

الياس گويد كه بعد فصد باسليق هر صبح جالب از عناب ده عدد و بنفشه سه درم و از شكر سفيد ده درم بدهنـد و                          

يا شربت بنفشه و ترنجبين هر واحد ده درم در آب گرم حل كرده نوشانند و غذا ماء الشعير يا بنفـشه و خـشخاش و              

 ماش به شيرة مغز بادام و اسفاناخ سازند و يا شيرة تخم خرفه سه اوقيه و شكر ده درم بنوشند و از آرد جو و                          يا مزرة 

الثعلب يا به آب گشنيز يـا بـه           باقال و عدس و خطمي و بنفشه هر واحد سه درم كافور يك دانگ سائيده به آب عنب                 

 و لعاب خطمي و لعاب اسـپغول هـر واحـد ده درم و از                آب كاسني سرشته برعانه و ناف ضماد كنند و از لعاب بهدانه           

روغن بنفشه و روغن كدو هر واحد ده درم و از آب عنب الثعلب و آب عصي الراعي و آب بارتنگ مساوي حقنه رحـم     
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كنند و به آبي كه اندر آن بابونه و خطمي و تخم كتان و عنب الثلب و اكليل الملك و خبازي جوشانيده باشند نطول                        

سعيد گويد كه عالج اين ورم به فصد باسـليق ابطـي و   .  روغن گل به سفيدة بيضه بر هم زده و در رحم چكان نمايند

شرب ماء الشعير و آب انار و شيرة تخم خرفه به شربت بنفشه و لعاب اسپغول به جالب كنند و حقنه رحم به  لعاب                         

الثعلب و كافور سازند و تبريد ناف و تهيگاه و مثانه            بزر قطونا و آب حي العالم و روغن بنفشه و آب بارتنگ و آب عنب              

و خاصرتين به ضماد صندل و گالب و طحلب كنند و مريضه را در آب رياحين نشانند و اگـر طبـع قـبض باشـد بـه                            

خيارشنبر و شربت بنفشه تليين كنند و اگر در بول سوزش عارض شود در رحم به سفيدة بيـضه و شـير دختـران و                         

ن گل واندكي افيون چكانند اگر انحطاط علت شود شحوم و موم و مغزها و روغن محلل اسـتعمال           شياف ابيض و روغ   

نمايند و در آب مطبوخ اكليل الملك و حلبه و بابونه و شبت مريضه را بنشانند و برعانه روغن شبت و مـوم بمالنـد و               

فن كـشايند و قـي در امـراض رحـم          خجندي گويد كه بعد دو يا سه روز از فصد باسليق فـصد صـا              . غذا زيرباج دهند  

عظيم النفع است و هر صبح شربت عناب يا شربت بنفشه و نيلوفر و شربت دينار و سكنجبين به شيرة تخم خيـارين      

مفرد يا مركب دهند و تليين طبيعت به مطبوخ فواكه نمايند و بعد تليين شربت خشخاش بنوشـند اگـر درد شـديد                       

اش سفيد را در حصير انگور بپزند تا مهرا شود پـس صـاف كـرده و در آن                   باشد و اين ضماد مسكن وجع است خشخ       

مغز سرگوساله با پيه مرغ يا بط حل كرده بپزند تا غليظ گردد و بر ناف و عانه ضماد كنند و به صـوف بـرد از ؟ اگـر                              

آبـي كـه در آن      وجع شديدتر باشد در آن افيون اندازند قرشي و خضر مينويسند كه بعد زمانة ابتدا صوف مبلول بـه                    

الملك جوشانيده باشند آلـوده اسـتعمال كننـد و بعـد از آن        خطمي و خارخسك و بزر كتان و زرورد بارتنگ و اكليل          

قوابض گم كنند و بر ادوية ملينه محلله اقتصارنمايند روغن حنا نيكو است و كذلك خرما بهر الطبيخ مع جـو مقـشر                       

مضر است گيالني مينويسد كه در جميع اوقات عالج جلـوس در آب             در روغن گل و ضماد را به قوت نبايد بست كه            

مطبوخ حلبه و تخم كتان و خبازي و برنجاسف و به زيت استعمال بايد كرد و كساني را كه بر اشياي حار صبر نكنند      

و بر آب گرم كه برآن روغن گل ريخته باشند بايد نشست و فرزجات استعمال كننـد و اشـياي كـه در رحـم ريزنـد                           

عمول به زوفا و روغن گاو و مغز گوزن و پيه مرغابي و روغن سوسن و موم باشد و اگـر بـر مـسخنات صـبر نكننـد                             م
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خطمي بدل زفا گردانند و خصوصاً خطمي سفيد و بالجمله خطمي را منفعت عظيم است در انضاج مـادة ايـن و بـر                        

ستعمال كنند و روغن گل دو چند مرهم آميزند و          گرداند و اما در اورام حار ناريه مرهم داخليون ا           معالج امر سهل مي   

ايضاً آب بارتنگ و آب كاسني بستاني و بري مخلوط كنند و خطمي سفيد و يا محلول اضافه نماينـد كـه ايـن نـافع                          

است و اگر چه داخليون اثر عظيم از خطمي است و اگر درد شديد باشد بگيرند افيون به قدر عدس با شير زن و آب                         

  . كرده به صفوف آلوده بردارندمطبوخ حلبه حل

  عالج ورم بلغمي رحم

اول قي كنانند و هر چه در ورم بارد گردد و مثانه و معده مذكور شـد اسـتعمال نماينـد و اصـل الـسوس باديـان                            

بادرنجبويه جوشانيده گلقند داخل كرده بنوشانند و سنبل الطيب چهار دانگ مصطكي يك درم و نـيم صـبر دو درم                     

و روغن ياسمين و موم گداخته آميزند و ضماد نمايند ضماد حلبه و حرف و تخم كتان به روغـن بيـد                      به آب سائيده    

انجير نيز مفيد است ورم بلغمي است و مرهم باسليقون در روغن گل حل كرده در رحم چكانند يا بلته الوده بردارند                      

نشـستن در طبـيخ بـرگ غـار و سـنبل            و پشت و عانه را به روغن شبت و قيروطي مناسب بمالند و به قول سويدي                 

هندي و هو فاريقون و تخم فنجكشت و سنبل رومي و قصب الوريره و بـيخ اذخـر و شـبت و برنجاسـف و اقحـوان و                            

بخور مريم و گل نسرين و خمول زربنا و قيصوم و روغن بادام تلخ و اكليل الملك مطبوخ بيفـتج و زعفـران و قـصب                          

مع جوشانيده باشند آلوده استعمال كنند و بعد از آن قوابض كم كننـد و بـر اويـة                   الزريره و غاليه و چربي مرغابي بض      

ملينه محلله اقتصار ننمايند و روغن حنا نيكو است و كذلك خرما ؟ مع جو مقشر و روغن گـل و ضـماد را بـه قـوت                            

سـه و سـكبيج و      نبايد بست كه مف است و زعفران و قصب الزريره و غاليه و چربي مرغابي بضمع بطم و خطمي هر                     

شبت سوخته به روغن سوسن و برنجاسف و جاوشـير و روغـن اقحـوان و عـصارة قثـاء الحمـار بـه عـسل و ميعـه و                              

ققراليهود و زدفاي رطب و روغن ابر ساذج بيخ فاشرا و زنجيبل به عسل و زفت و گل نسرين و روغن بان و مغز ساق                         

اشنه و صبر و طبيخ حلبه بـه شـحم مرغـابي و ايرسـا و                گوساله و گوزن و شرب و حمول سنبل هندي فقاح اذخر و             

طبيخ خيري سفيد و سوسن ابيض و ضماد زهرة نرگاو به اسپغول و كذا دردي شـراب و كـذا گنـدناي جوشـانيده و                         
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بخور اكليل الملك و تخم گندنا و بر سا و حقنه و طبيخ بزر كتان هر واحد نـافع ورم بـارد و رحـم اسـت و بـه قـول                      

  سخنة مذكوره در ورم حار در اين جا استعمال نمايندمسيحي ادوية م

  عالج ورم صلب رحم

اگر قوت مساعدت كند فصد باسليق كنند بعده صافن يا مابض كشايند و تنقيـة بـدن بـه مـسهل سـودا و حـب                          

 افتيمون و يا ماءالحبن و سفوف الجورد نمايند و مرهم داخليون در رحم استعمال كنند و اضمدة ملينه محلله مثـل                    

مقل و ميعه و اشق و حلبه و بابونه و برگ كرنب به موم و روغن و لعاب تخم كتان به كـار برنـد و در مطبـوخ ادويـة                           

ملطفه مثل شبت و كرنب و اكليل و خطمي و بنفشه و بابونه و مرزنجوش و ماننـد آن نـشانند و ايـن مـرهم در ورم                            

او چربي گردة بز هر واحد يـك تولـه زردي بيـضة             رحم و صالبت آن همواره معمول است موم روغن گل مغز ساق گ            

مرغ يك عدد و زعفران بابونه و كندر هر يك سه ماشه به دستور مرتب ساخته با شيرة عنب الثعلب حمـول كننـد و                         

شير شتر با روغـن بيـدانجير       . كنداين ضماد حكيم علي در ورم صلب رحم معمول والد هرحوم است و كم تخلف مي               

وط نموده بر آتش بپزند تا منعقد گردد و بعده به زنجبيل يك تولـه نـانخواه يـك تولـه كوفتـه                       هر واحد سه پاو مخل    

بيخته ممزوج نموده زير ناف ضماد كنند و اگر صالبت به غايت صعب و كهنه باشد اجزاي مرهم اشق را به آب بـرگ                        

از بيـرون ضـماد كننـد و از         خطمي سرخ مخلوط نمايند و بعد از آن مقل واشق را در آب خطمي حل كرده باشند و                   

اندرون فرزجه ساخته بردارند و بر اين مواظبت نمايند كه به تحليل روده بعد دو هفته شافة مخرج و منقي رطـوبتن                      

ذكر ادوية مفيد   . كه در عالج اجتماع آب در رحم خواهد آمد به عمل آرند و ضماد آن را ترك نكنند تا تمام به نشود                     

پ و درد باشد بعد فصد عنب الثعلب گل سرخ باديان هر يك چهار ماشه مويز منقـي ده                   صالبت رحم اگر صالبت با ت     

دانه گل خطمي سه ماشه در عرق عنب الثعلب ده توله به گـالب چهـار تولـه جوشـانيده و گلقنـد دو تولـه ماليـده                            

 گل سرخ هر يـك      خاكشي پنج ماشه پاشيده بنوشند ايضاً كه با تپ و تهيج چهره و كثرت تشنگي باشد عنب الثعلب                 

چهار ماشه گل خطمي سه ماشه خيارين كوفته شش ماشه سپستان پانزده دانه جوشانيده شيرة مغز تخـم هندوانـه                    

شش ماشه شربت نيلوفر دو توله خاكشي چهار ماشه باز اصل السوس چار ماشه خار خسك شش ماشه افزايند و بـه                      
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 ماشـه بـه گلقنـد سرشـته همـراه اصـل الـسوس               جاي آب عرق مكوه پس اگر تپ مزمن شود قرص گل صغير چـار             

الثعلب هر يك چهارماشه جوشانيده شيرة باديان چار ماشه شـيرة خارخـسك شـش ماشـه شـربت                     پرسياوشان عنب 

ايضاً براي ورم صلب و حمي اصل السوس چار ماشه شاهتره خيارين            . بزوري معتدل دو توله خاكشي چار ماشه دهند       

ه باديان گل سرخ هر يك چها ماشه مويز منقي ده دانه پر سياوشـان گـاو زبـان                   الثعلب هر يك شش ماش      كوفته عنب 

هر يك چهار ماشه گل خطمي سه ماشه سپستان بست دانه در آبي كه خيسانيده صبح جوشانيده گلقنـد سـه تولـه                 

سـناي  داخل كرده منفج دهند و بعد پنج روز فلوس خيار شنبر شش توله ترنجبين چار توله روغن بادام شش ماشه                     

مكي يك توله افزوده مسهل دهند و به مرهم معمولي حمول نمايند و بعـده اگـر ورم زانـو درد پيـدا شـود جـوارش                           

كموني نه ماشه شيرة خارخسك و تخم قرطم هر يك شش ماشه عرق شاهتره ده توله نبات يك و نيم توله دهنـد و                        

اشه ريوند چيني و هر يـك سـه ماشـه بـه آب              الطيب چهار م    به روغن حنا مالش كنند و ضماد صبر سه ماشه سنبل          

ايضاً بهر صالبت رحـم و خـارش و         . عنب الثعلب تازه دو توله مغز فلوس توله روغن گل شش ماشه بر ورم زانو سازند               

تپ و خلل معده بعد مسهالت خاكشي چهار ماشه به عرق عنب الثعلب ده توله يك جـوش داده سـرد كـرده شـيرة                         

نفشه دو توله داخل كرده دهند ايضاً كه با درد زير ناف تپ باشد عنب الثعلـب گـل                   تخم كاسني شش ماشه شربت ب     

بنفشه گل سرخ باديان كرويا هر يك چهار ماشه بيخ باديان تخم خربزه خار خسك كوفته هر يك شش ماشـه مـوي                

و درد شكم و كمـر      مقي ده دانه انجير زرد سه عدد جوشانيده گلقند دو توله و فرزجة رهم معمول ايضاً براي صالبت                   

و پا از دواي قابله بعد فصد باسليق برگ عنب الثعلب و برگ فنجمـشك ؟ نمـوه بربنـدد و زيـر نـاف و جوشـانده ل                             

خطمي سه ماشه عنب الثعلب چهار ماشه به عرق عنب الثعلـب ده تولـه جوشـانيده گلقنـد دو تولـه دهنـد بـاز پـر                            

رند و ايضاً اگر با سوزش و قبض بـول و درد و تـپ باشـد پـل                   سياوشان مويز منقي افزايند و مرهم معمول به عمل آ         

خطمي سه ماشه عنب الثعلب گل سرخ پر سياوشان هر يك چهار ماشه جوشانيده شربت دينار سه تولـه دهنـد روز                      

دوم به جاي شربت گلقند سه توله كنند ؟ عسل بول لعاب گل خطمي سه ماشه شيرة عنب الثعلب چهار ماشه شيرة                    

ماشه شربت بنفشه دو توله عرق كاسني عرق عنب الثعلب هر يك پنج توله دهنـد و اگـر سـوزرش                   خار خسك شش    
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بسيار باشد شيرة مغز تخم هندوانه يا شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه عرق عنب الثعلب ده توله شربت بزور بارد دو                      

مولي به عمل آرنـد و گـل خطمـي          توله خاكشي چهار ماشه دهند ايضاً براي درد و صالبت با تپ بعد فصد فرزجة مع               

عنب الثلب گل نيلوفر هر يك چها ماشه در عرق باديان عرق مكوه هر يـك پـنج تولـه جوشـانيده شـيرة مغـز تخـم            

هندوانه شش ماشه شربت نيلوفر دو توله خاكشي چار ماشه بدهند و به جهت آخر روز گل خطمي سه ماشه در عرق        

وله خاكشي چهار ماشه دهند و باز عناب بيخ دانه عرق شاهتره دام عـوض   عنب الثعلب ده توله جوشانيده نبات يك ت       

عنب الثعلب و عرقفين نسخة صبح كنند و اگر درد به دستور باشد برگ ؟ تازه عنب الثعلب تازه در روغن گل پختـه                        

و شـكم   قرص ساخته باالي ناف نهند وقت درد و عرق مكوه شش توله گالب چهار توله نوشانند چون صالبت نمانـد                     

مالئم شود و درد ؟ باقي باشد به جهت چنك قرص عنب الثعلب به دستور بندند ايضاً بهـر صـالبت و ضـعف جگـر و                           

معده بعد مسهالت معمولي شير شتر دهند و به تدريج افزايند و بعد چند روز در شير مسهل از ترنجبين گلقند يـك                

ون و غيره با عرق مكوه بدهند ايضاً براي صالبت و تپ چهار توله حل كرده صبح و آخر شب حب تربد سناطبله عاريق

و درد پشت گل هطمي سرخ هر يك سه ماشه عنب الثعلب باديان هر يك چهـار ماشـه جوشـانيده گلقنـد دو تولـه                          

دهند و فصد كرده مرهم معمولي نهند باز عنب الثعلب گل بنفشه گل سرخ گاوزبان هر يك چهـار ماشـه جوشـايده                       

انه شش ماشه گلقند دو توله دهند چون درد كم شود سختي باقي ماند بعد نـضج ايـن مـسهل                     شيرة مغز تخم هندو   

الثعلب گل سرخ هر يـك      السوس عنب دهند سناي مكي نه ماشه گل نيلوفر پرسياوشان تخم خبازي گل بنفشه اصل            

 گلقند هر   چهار ماشه گل خطمي سه ماشه تخم كاسني شش ماشه جوشانيده فلوس خيار شنبر شش توله ترنجبين                

يك چهار توله روغن بادام شش ماشه بعد مسهل باز مضج دهند عنب الثعلب چار ماشه گل خطمي سه ماشـه تخـم                       

كاسني شش ماشه پرسياوشان چار ماشه جوشانيده گلقند چهار توله باز مسهل بـه دسـتور دهنـد و گـاهي گاوزبـان        

 چهار ماشه فوه الصبغ چار ماشه مويز منقـي       شاهتره پوست بيخ كاسني بيخ باديان هر يك شش ماشه اسطوخودوس          

ده دانه شير خشت سه توله عوض سن و گل نيلوفر و پرسياوشان و خطمي و خبازي داخـل كـرده وزن بـاقي ادويـه                  

شود ايضاً اگر مثل گره به جاي زهار از صالبت رحم باشد تليين طبـع بـه ادويـه مـسهله كـرده                       شش ماشه كرده مي   



1428 

 

ن گل كنند و آرد جو و مغز ارندي در شير پخته به روغن شبت ضـماد نماينـد و آبـزن                      حمول مرهم داخليون و روغ    

محلل كنند ايضاً اگر صالبت مزمن و ضعف باشد شير شتر و مفرح معتدل حكيم علي وقت شام با عرق گاوزبان هفت 

چار ماشه زعفـران  توله و فرزجه معمولي و ضماد اكليل الملك سنل الطيب سعد كموني برگ مورد بزر كتان هر يك                 

ماشه به روغن گل وآب عنب الثعلب تازه بر موضع صالبت نمايند ايضاً اگر بعد توله بچه صالبت برگ مورد بزركتـان                      

هر يك چهار زعفران ماشه به روغن گل وآب عنب الثعلب تازه بر موضع صالبت نمايند ايـضاً اگـر بعـد از تولـد بچـه                       

طمي عنب الثعلب گل بنفشه هـر واحـد چهـار ماشـه عنـاب پـنج دانـه                   صالبت و سر غدد تپ و اسهال باشد تخم خ         

سپستان بست دانه مويز منقي ده دانه و غيره حسب دستور به تغيير و تبـديل ادويـه دهنـد و ايـن مـرهم بـسباسه                           

بردارند بسباسه قرنفل سعد كموني هر واحد يك ماشه كزمارج سنبل الطيب مغز هستة شـفتالو مغـز هـستة زردآلـو                      

ي انيسون مغز پنبه دانه مغز فندق مغز بادام مغز پسته مغز گردكان مغز نارجيل كهنه زرد چوب كندر فوفـل                     دارچين

نبات مقل ازرق مربا جوز موميايي كاني هر يك دو ماشه مصعكي آب گندناي تازه گل سرخ هر يك چهار ماشه مـوم                       

رغ فقط اين دوا مقوي رحم است ايـضاً كـه           سفيد دو ماشه روغن چنبلي چار ماشه زردة بيضه مرغ يك عدد يا پيه م              

بعد تولد بچه سختي موضع رحم با تپ و سرفه و درد و شكم و تشنگي مفرط باشد بعد فصد عنـاب پـنج دانـه گـل                            

خطمي سه ماشه عنب الثعلب اصل السوس هر يك چار ماشه به عرق عنب الثعلب پادسـير جوشـانيده شـيرة تخـم                       

 جهت آخر روز بهدانه سه ماشه گل نيلوفر چهار ماشه جوشانيده نبـات يـك و                 كاهو شش ماشه قند دو توله دهند به       

نيم توله و دوم روز وقت شام گل بنفشه در عرق مكوه جوشانيده نبات دو توله دهند باز اگر قبض باديان چـار ماشـه                         

 عربـي در    شيرة تخم خيارين شش ماشه شربت دينار سه توله عوض عناب و كاهو و گلقند كنند و جهت سرفه صمغ                   

دهان دارند باز عنب الثعلب گل بنفشه هر يك شش ماشه اصل السوس چار ماشـه در عـرق عنـب الثعلـب ده تولـه                          

جوشانيده شربت دينار باز سناي مكي پنج ماشه سوده به گلقند دو توله سرشته بخورانند بـااليش جوشـاندة مـذكور                   

السوس چهار ماشه عنب الثعلب شش ماشه به عـرق عنـب   بنوشانند و از اگر تپ با لرزه آيد گاوزبان شش ماشه اصل      

الثعلب هفت توله عرق شاهتره هفت توله جوشانده شيرة خيارين شش ماشه شربت بزوري خاكشي دهند و به جهت                   
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آخر روز گل خطمي تخم خبازي هر يك چهار ماشه جوشانيده نبات توله بدهند و روغن بابونه بمالند باز گـل سـرخ                       

 هر يك چار ماشه جوشانيده شيرة تخم هندوانه شش ماشه شربت بنفشه دو تولـه خاكـشي پـنج                    گل بنفشه گاوزبان  

ماشه دهند حمول كه به جهت صالبت رحم معمول تخم خشخاش كنجد مقشر هر واحد دو توله كوفته به شير گـاو                      

وفتـه بيختـه    پخته بر سنگ صثاليه كرده زعفران كتيرا هر يك يك ماشه صمغ عربي گل خطمي هر يك دو ماشه ك                   

زردي بيضه دو عدد مخلوط روغن گل يا روغن حنا آميخته در پارچه كتان آغشته دارند ضماد حكيم ارشد كه بـراي                      

صالبت مفيد مرزنجوش اكليل الملك حلبه برگ ترنج برگ خطمي به دستور ضماد نمايند ايضاً قنة ميعة سـائله هـر                     

ط هر يك دو توله همه را گداخته صاف نموده مـوم سـفيد يـك                يك يك توله روغن دنبه پيه گوساله پيه روباه پيه ب          

توله روغن كنجد چهار توله با عم آميخته ضماد نمايند ضماد كه معمول مغز فلوس خيار شنبر مـرهم داخليـون بـه                       

آب كشنيز سبز حل كرده بر پارچه گذاشته ضماد كنند فرزجة كه صالبت رحم را ببرد به رنگ كـابلي مقـشر شـش                        

مغز خسته شفتالو مغز بادام مقشر مويز منقي هر يك دو توله ادويه كوفته با مويز بر سنگ صـاليه كـرده                      ماشه خرما   

فتيله ساخته فرزجه نمايند ايضاً كه محلل اورام صلبة رحم است موم پيه بط پيه مرغ مقل اورق هر يك سه درم گل                       

تر كندر مقل بهروزه هر يـك       ند ايضاً قوي  خطمي تخم كتان هر يك هجده درم با عسل مغز خيار شنبر سرشته بردار             

ده درم زعفران جاوشير اشق هر يك يك درم مصعكي جندبيدستر ميعة سائله روغن سوسن پيه بط روغن بابونه هـر                     

ها را در شراب و عسل حل كرده پيه را در روغـن بگدازنـد و ادويـه را سـائيده بـه آن بـسرشند و                           يك سه درم صمغ   

نافع صالبت رحم است زعفران نيم توله موم زرد يك توله مغز قلم گاو دو توله روغن زيـت     استعمال نمايند مرهم كه     

هفت توله به دستر مرهم ساخته حمول نمايند و بر پارچه گذاشته به جاي صالبت طال كننـد ايـضاً بـراي صـالبت و                         

سـياه نـانخواه بـوي      رياح رحم مرزنجوش گل خطمي بابونه پودينه تخم شبت برگ سداب تخم كرفس باديان زيـرة                 

مادران هر واحد يك توله باريك سائيده با روغن زيت كهنه با روغن بيد انجير و موم نززد بـه قـدر مناسـب سرشـته                          

ضماد نمايند ايضاً به نسخة مطب عنب الثعلب بابونه گل سرخ مصعكي بزر كتان حلبه اكليل الملك تخم مر مقل هر                     

ك نه ماشه پيه مرغ چار توله فلوس خيار شنبر چار توله مـوم سـفيد                يك چار ماشه مرداسنگ سفيدة كاشغري هر ي       
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دو توله روغن گل نيم پاو ؟ نركچور سليخه هر يك چار ماشه برگ كرنب سه ماشه كنجد سياه شش ماشـه زعفـران                        

ه مرغ چهار عدد كوفتني را كوفته بيخته باقي به دستور آميخته تيار سـازند و قابلـه بنهـد مـرهم كـ                      چهار ماشه تخم  

معمول است تخم خطمي اسپغول تخم مر حلبه تخم كتان هر واحد شش ماشـه درآب خيـسانده لعـاب گرفتـه بـر                        

روغن ؟ پيه مرغ پيه بط تسفير نموده مقل ازرق زفت رومي ميعة سائله هر يك چهار ماشه مرمكي پنج ماشه اضـافه                       

بزن كه جهت وجع و صـالبت رحـم نـافع اسـت             نموده با صوف يا لته آلوده در قبل دو بر هر دو جا بردارند نطول و آ                

الثعلب مشكطرامشيع ابهل تخم خطمي تخم خرپزه قيصوم تخـم كـشوث تخـم              مرزنجوش برگ مر پرسياوشان عنب    

هليون تخم كرفس تخم خبازي گل خطمي عدس مقشر قنطوريون دقيق گل سـرخ بـرگ شـبت گـل زنبـق يعنـي                        

نطول نيز سازند اقوال مهره سويدي گويد كه پيه مرغـابي و            خيري درآب جوش داده صاف كرده در آن آب نشانند و            

كذا حمول مغز بادام تلخ و موم زرد و كذا روغن شبت و موم زرد و كذا مر به روغـن سوسـن و كـذا الدن بـه روغـن                               

مذكور و كذا روغن افحوان به موم زرد و كذا روغن خيري زرد و گل او و كذا جلوس در طبيخ پودينـه نهـري و كـذا                            

 روغن حنا و موم زرد هر واحد در صالبت رحم مجرب من است و فرزجة زعفران به روغن ايرسا يا موم مثل او                        حمول

و كذا زفت به مثل آن موم و يا عسل و كذا عصارة اقحوان و كذا تخم خيري زرد به روغن سوسـن و مـوم زرد و كـذا             

ر به عسل و كذا حرام مغز بز و كذا غاليه و كذا             روغن سوسن به موم زرد و كذا روغن قيصوم به موم زرد و كذا جاوشي              

روغن نرگس به موم زرد و كذا اشنرتريت خوشبو و كذا بيخ سوسن سفيد به عسل و كذا صمغ بطم و خطمي و كـذا                         

برنجاسف و كذا زردة بيضه روغن حنا و كذا انجير مطبوخ كوفته مخلوط به زدة بيضه و كذا خطمي مطبوخ به شراب                      

زرد و كذا مغز ساق گوساله و كذا روغن نسرين و كذا روغن گل و اصل السوس سوده حقنة رحـم                     و كذا برگ سوسن     

به مرمكي محلول در طبيخ حليه و كذا طبيخ خبازي و كذا مـسكة تـازه و كـذا طبـيخ اشـنه و كـذا مطبـوخ تخـم                              

طبيخ اقحوان و كـذا     فنجنكشت كوفته و كذا وج و كذا روغن سوسن و شرب و حمول مسعة سائله و كذا گندنا و كذا                     

الجورد و كذا حلبة مطبوخ به شحم بط و كذا روغن ايرسا و كذا مسكة تازه و كذا قفراليهود و كذا ؟ به عمـل و كـذا                            

انجير مطبوخ با مغز بادام مقشر باريك سائيده و كذا سليخه و بخور الدن تنها و با شراب به قمع و كذا زفت رطب به                         
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و نمك  كذا نبات اقحوان و كذا خبازي و كذا درآب كبريتي و كذا مطبوخ اشـته و                   روغن گل و جلوس و طبيخ گندنا        

كذا برنجاست و كذا زوفاي خشك و كذا تخم فنجنكشت و برگ آن و كذا قصب الزريره و كذا وج و كذا تخم كتان و                         

ا تحليـل اورام    ؟ و ايرسا كوفته به آب پخته و ضماد مخ هر واحد ملين صالبت رحم است ابوسهل گويـد كـه ايـن دو                       

رحم كند و تسكين وجع نمايد حلبه را درآب تر كنند و سه بار بشويند بعده نيك بپزند و لعاب او  بـه پارچـه صـاف                            

نمايند و بر آن پيه بط يا پيه ماكيان يا مغز گوساله انداخته پخته به صوف استعمال نمايند و ايضاً حلبة كوفته چهـار                        

پيه مرغابي و صمغ بادام هر واحد چهار مثقال روغن گل اوقيه آميخته در صوفه               مثقال در مي پخته تا منحل شود و         

كجلي استعمال كنند و اين حمول نافع اورام جاسيه و آورندة خواب است و نسخة آن همان نسخة ضماد خـشخاش                     

رده تازه است كه در عالج ورم حار رحم در آخر قول جرجـاني گذشـت و ايـضاً بـراي ورم صـلب اشـنه درآب تـر كـ                             

بيفشرند و جيرجير در شراب عسل تر كرده هر دو بسايند و مرهم باسليقون و مرهم داخليون و روعغن سنبل و پيـه                       

ماكيان مساوي گداخته بياميزند و سائيده و نيم گرم به صوفه استعمال كنند و ايضاً براي اعـدام صـيالن رحـم زردة                       

اي رطب هر واحد دو درم موم علك الـبطم پيـه بـط هـر                بيضه بريان شش درم مغز سر گوزن چهار درم زعفران زوف          

واحد درم طال روغن سوسن روغن سنبل مقدار حاجت گداخته آميخته به صوفه استعمال كنند و ايضاً پيه خوك پيه 

شير هر واحد دو اوقيه قيروطي متخذ به روغن گل يا روغن سوسن چهار اوقيه افيون درم آميخته اسـتعمال كننـد و             

ش درم پيه مرغابي شش اوقيه پيه خوك علك االنباط هر واحـد شـش درم روغـن گـل مقـدار حاجـت                        ايضاً موم ش  

آميخته استعمال نمايند و ايضاً براي اورام صلبه و وجع بگيرند مرهم داخليون و به روغن سوسن حـل كـرده حمـول                 

ن كتان يا ردردي روغن سوسـن  نمايند و ايضاً پيه بط مغز ساق گاو و گوزن مقل زعفران زردة بيضه بريان دردي روغ  

 .مساوي آميخته به صوفه بردارند و در طبيخ حلبه و بزر كتان و بابونه و ؟ و اكليل الملـك و بـرگ كبـر در بنـشانند                           

نويسد كه به عالج ورم صلب تنقية بدن از اخالط غليظ و سوداويه بايد كرد و مرهم داخليـون و باسـليقون             ميبوعلي  

ي و مز گوزن و مسكة گوسفند به طور قيروطي به روغن سوسن و رازقي و نرگس و روغـن                    متخذ از مقل و پيه مرغاب     

شبت و روغن اقحوان و روغن بابونه و روغن حلبه و روغن بيد انجير و روغن حنا استعمال نمايند لـيكن مـوم او زرد                         
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د بيدستر و صبر و پنيرماية      تر آيد در آن جن    شود و اگر حاجت به قوي     باشد و گاهي در آن زرده بيضه داخل كرده مي         

خرگوش و ايرسا و اقحوان و زعفران و علك االنباط و صمغ بادام داخل كنند و از مراهم مجربه اين اسـت كـه بـرگ                          

كرنبر در آب تر كنند تا نرم شود و با وي نان به ماءالعـسل  بـسايند و مـرهم سـازند و يـا شـگوفة انگـور بـا پنيـر و                                   

د آن برگ كرنب و شگوفة آن براي اين مرض موافق باشد و ايضاً حمول چـرك گـوش                   ماءالعسل  استعمال كنند و نز     

اند و بايد كه در آبي كه در آن قوت ملينات باشد بنشانند به برگ خطمي تـازه بـا مغـز بـادام و پيـه                           بالغ النفع گفته  

د سازند مجوسي گويـد     مرغابي سوده و به ضمادات متخذ از مرزنجوش و اكليل الملك و حلبه و بابونه و خطمي ضما                 

كه در عالج او ادوية ملينه محلله مثل روغن حلبه و روغن شبت كه در آن پيه ماكيان و بط گداخته باشند استعمال                       

نمايند و به آبي كه در آن بابونه و اكليل الملك و برگ خطمي و خبازي جوشـانيده باشـند تكميـد سـازند و مـرهم                           

يه بط كه با قدري خطمي و آرد حلبه آميخته باشند ضـماد كننـد و اگـر                  داخليون محلول به اندك روغن سوسن و پ       

فرزجه در روغن ناردين و پيه بط كه در آن مرهم داخليون گداخته باشند آلوده نيم گرم استعمال نمايند نفع بخشد                     

اق بقر و و پيه     و اين فرزجه نافع بگيرند مرهم داخليون و مرهم باسليقون و پيه ماكيان و بط و مغز ساق بط و مغز س                     

آن و ميعة سائله و صمغ و بادام و روغن ناردين هر واحد يك جزو دمر صافي نيم جزو زعفران ربع جـزو و شـحوم را                           

در روغن گداخته آميزند و در آن مرزجة صوف سفيد آغشته بدارند و ايضاً بهروزه و مقل در اتينج و سكنجبين و پيه                       

 جزو صموغ را به آب گرم حل كنند و شحوم بگدازند و حل كـرده فرزجـه                  بط و ماكيان و مغز ساق گاو هر واحد يك         

آلوده استعمال كنند و اين ضماد نيز كنند تخم كتان حلبه تخم كرنب بيخ خطمي هر واحد يك جزو كوفتـه بيختـه     

رون هـر   به روغن سوسن و موم سفيد و شيرة انجير و مغز ساق بقر و روغن آن آميخته به كار برند و ايضاً زوفـار نطـ                         

واحد يك جزو را تيتج و بارزد هر واحد ربع جزو صموغ را در آبي كه در آن حلبه و انجيـر سـفيد جوشـانيده باشـند               

حل كنند و بر آن ادوية ديگر باريك سوده انداخته بر آن موضع ضماد نمايند و چون ضماد جدا كنند عانه و نـاف را                         

ه شبت و كرنب و اكليل الملك و بيخ خطمي و گل سوسن و بنفشة               به شحوم و ادهان ملينه بمالند و زن را در آبي ك           

 گويد كه رگ باسليق زنند و به قدر قـوت خـون              اسماعيل .تر و خشك جوشانيده باشند چون نيم گرم بماند بنشانند         
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نـد  بيرون آرند پس تنقية سودا نمايند و مرهم داخليون و باسليقون با پيه بط و مغز بز كوهي و مسكة گوسفند بگداز                     

و مقل حل كرده به آن بياميزند و روغن نرگس چكانيده و بسرشند و ضما كنند و با پشم پاره بردارنـد و اگـر روغـن                           

ها كه در قول بوعلي مذكور شد به كار برند و پيه خراطي و خروشتي و روغن كتان نرگس حاضر نبود روغني از روغن

سل بپزند و به روغن گل چرب كرده ضماد نمايند و حقنـه             العو اگر درد صعب بود اندك خطمي و برگ خرفه در ماء           

به آب نيم گرم و روغن گل و شير زنان و آب كشنيز تر وآب خرفه كنند و بعضي در قانون خبزراهبين خوانده اسـت                         

و در كتاب ديگر آمده كه نان بي نمك و اگر نباشد خمير بي نمك و نيك ناخاسته به ماءالعـسل بـسايند و بـا بـرگ                            

توانست كـرد بهـر     آورد قبول مي  الجبن الرطب غير الملح مي     مرهم باسليقون و اين الئق است و اگر در قانون          كرنب و 

باشد و پنبه تر بي نمك بر چشم دردمند نهـادن           آن كه ادوية مستعمله در اين علت به نرمي همچون ادوية چشم مي            

يان هر واحـد دو درم بادرنجبويـه گاوزبـان هـر     سود دارد محمد الياس گويد كه هر صبح جالب از اصل السوس و باد             

القرطم بخورانند و بعد تفتيح تنقيـة اخـالط   يك يك درم با ده درم شكر طبرزو دهند و غذا مزورة نخود با شيرة حب    

سوداويه به مطبوخ افتيمون وجب آن و يا به ؟ معجون نجاح كنند دو درم روغن گل كه در آن مـرهم باسـليقون يـا                          

گداخته باشند بچكانند و بر عانه و پشت و ميان ناف و زهار روغن قسط و بيد انجير و زنبق و سوسن                      مرهم داخليون   

بمالند و در روزي چند بار به آب مطبوخ اكليل و شبت و بابونه و حلبه و بزركتان و خطمي و برنجاسف و مرزنجوش                        

 . و موم صاف قيروطي ساخته استعمال نمايند       بنشاند و يا از مقل و پيه بط و پيه مغز ؟ ؟ ؟ و روغن ياسمين و خيري                  

 گويد كه عالج ورم صعب به فصد باسليق در ابتداي حدوث مرض و استعمال گلقند و شرب سـكنجبين              ابن هبته اهللا  

و تنقية بدن به ايارج يا به مطبوخ افتيمون كنند و حمول به ادوية مسهله محلله ملطفـه مثـل پيـه ماكيـان و بـط و              

الملك و بنفشه پخته باشند و مالش علنه به لعـاب حلبـه و بـزر                 به آبي كه در آن بابونه و اكليل        روغن شبت و تكميد   

كتان و روغن كنجد نمايند و غذا مزرة زيرباج و اگر قوت ضعيف گردد اسفيدباج دهند خضر و قرشي گويـد كـه ورم                        

 حلبـه و شـبت و پيـه مرغـابي و            صلب از جميع شحوم و امخاخ و ادحان حارة مليمه محلله مثل روغن حنا و روغـن                

النفـع اسـت و نطـوالت از خطمـي و           روغن بلقحوان و موم سرخ و زردة بيضه مقل ارزق نافع بود و مرهم رسـل بـالغ                 
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نويـسند كـه    خبازي و حلبه و بابونه و سازند و برگ خطمي با پيه مرغابي كوفته ضماد نمايند بعضي از متأخرين مي                   

اسني و گاوزبان و بيخ باديان جوشانيده شربت افقيمون يا شربت بزوري معتدل حل              السوس و باديان و ك    هر روز اصل  

پس تنقية سودا به اين مطبوخ افتيمون كنند  بنفشه نيلوفر كاسني سناي مكي هليلة زرد و كابلي و                   . كرده بنوشانند 

نده و سـواي    السوس تخم كشوث تخم شـاهتره مـويز منقـي افتيمـون درآب خيـسا              سياه اسطوخودوس بسفايج اصل   

افتيمون بجوشانند و صرة افتيمون در آخر جوش اندازند پس ماليده صاف كرده مغز خيار شنبر و ترنجبين حل كرده 

باز صاف نموده روغن بادام شيرين چكانيده بنوشند و كمادات و ضمادات ملينه نافع است و فرزجه از مرهم اخليـون                     

صد و فصد صافن و قابض بود فصد باسليق نافع بود و موضـع را بـا                 مرهم مرسل بهترين ادويه است و اگر حاجت به ف         

پيه و بط و ماكيان بمالند و اين شياف نيكو است بنفشه خطمي گل خطمي بابونه اكليل الملـك مـويز منقـي شـكر                         

الثعلب بريان شياف سازند و در قبل بردارند خجندي گويد كـه ايـن ضـماد نـافع                  سرخ مغز خيار شنبر در برگ عنب      

؟ ؟  بزر كتان حلبه انجير زرد خرما هر واحد يك جزو روغن سوسن روغن بنفشه هر يك نيم جزو راتينج مقل                       . است

هر يك ثلث جزو به آب كرنب بسرشند و زردة بيضه اضافه كنند و حقنة رحم به روغن سوسن و مغـز سـاق بقـر يـا                            

انطـاكي  . ج به هم رسد تابع او تقطير بـول بـود  گوزن نيم گرم سازند و بقراط گفته كه اگر رحم يا شرح را ورم از خار  

گويد كه اورام رحم غالباً صلب باشد و سبوس و سپستان را در آن مرخل عظـيم اسـت و كـذا كرنـب مطلقـاً و پيـه                             

ماكيان و روغن كنجد و زفت را حموالً و ضماداً فعل عظيم است و گويند كه مغز تخم بيد انجيـر در شـير گوسـفند                          

بعضي گويند كه اگـر نـبض       . يل و نانخواه زير ناف ضماد كردن براي ورم صلب رحم مجرب است            پخته به اندك زنجب   

عظيم بود اول به فصد باسليق خون كم سازند و بعد از آن نضج داده مسهل سودا دهند و اگـر نـبض عظـيم نباشـد                           

نه هـر يـك چهـار تولـه         فصد تا كرده منضج و مسهل دهند و بعد از مسهالت در اين آبزن بنشانند گل خطمي و بابو                  

اكليل الملك عنب الثعلب مرزنجوش باديان هر يك يك توله در يك من آب پخته بجوشانند وقتي كـه سـوم حـصه                       

بماند صاف نموده استعمال نايند و فرزجة مرهم داخليون از پس و پيش بردارند و مغز فلوس خيار شنبر و گل بابونه                      

زة مرغ با خشكه يا نـان       .عمال نمايند و غذا شورباي دراج و تيهو و چ         و مرزنجوش در عرق عنب الثعلب حل كرده است        
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خورند و مفنج و سهل كه جهت انضاج و تنقية سودا در اينجا مستعمل است اين اسـت عنـاب سپـستان انجيـر زرد                         

السوس پرسياوشان خطمي خبازي جوش داده بـا گلقنـد بدهنـد و بعـد از نـضج                  گاوزبان بادرنجويه مويز منقي اصل    

فايج هليلة كابلي هليلة سياه افتيمون در خرقة كتان بسته افزوده و صرة افتيمون را در جوش انداخته مغز فلـوس                     بس

ترنجيبن روغن بادام اضافه نموده و بنوشانند و گاهي حجر الجورد و حجار مني و غاريقون و نك نفطي ؟ ؟ استعمال                      

  .نمايند

  دبيلة رحم

 نشان دبيله گشتن ورم رحم آن است كه جميع امراض ورم مثـل نـبض و   و او آن است كه ورم رحم پخته شود و   

درد و ضربان و تپ و غير آن شدت كند و نخس و حميات مختلف ؟ ؟ ؟ بدهند ؟ اطـالق شـكم اخـراج بـول راحـت                          

حاصل شود و عالمت نضج تام او اين است كه ضربان و تپ ساكن شو و لرزه افتد و ورم رحـم دبيلـة ؟ در فـم رحـم                              

رويت آن ممكن بوده اگر در قعر رحم باشد معاينة آن امكان ندارد عالج بهر اعانت نضج بـه الب حلبـه و تخـم                         باشد  

كتان نيم گرم حاره حقنه كنند و بابونه و اكليل و حلبه و تخم كتان و خطمي و بنفشه و آرد گندم و انجير در شـير                           

خته شود ؟ ؟ ؟ دوبيله در فم رحم باشد به آهن بـشكافند  گاو پخته بر عانه ضماد سازند و درآب گرم نشانند تا تمام پ        

تا ريم بيرون آيد و اگر در قعر رحم باشد در ضماد مذكور تخم مر و بيخ خطمي و انـدك سـرگين كبـوتر افزاينـد و                            

طبيخ تخم خرپزه و خيارين و كاسني و خار خسك چند روز نوشانند و اگر انفجار ان و مير كند خـوف تاكـل باشـد                          

 خردل جوشانيده به آب آن حقنة رحم نمايند و از جوم آن بر عانـه ضـماد كننـد و ضـماد انجيـر و سـرگين        انجير و 

كبوتر سريع التفجير است و يا جهت الفجار گل بابونه و ريوند خطاوي هر يك پنج ماشه عنب الثعلب و خار خسك و                       

ده بنوشانند و انجير زرد ده عدد مغـز         تخم خرپزه و قرطم هر يك هفت ماشه جوشانيده شكر سرخ سه توله داخل كر              

تخم بيد انجير پنج درم كوفته در يك پيالهĤب بجوشانند تا به نيمه آيد ماليده خردل پنج درم كوفتـه روغـن گـل و                         

بابونه هر يك سه و نيم درم آميخته صاليه كرده بر پارچة سفت طال كرده بر عانه بچسبانند و در روزي سه مرتبه كه 

ر سازد و بعد شكافتن از ماءالعسل  حقنه كنند و شيرة تخم خيارين نه ماشـه  در عـرق كاسـني و                        در يك روز منفج   
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عنب الثعلب و گاوزبان برآورده شربت انار شيرين دو توله داخل كرده بدهند و ديگر مدرات خفيفه مثل طبـيخ بـزور                      

زم گيرند و بعد از آن به مراهم مدمله و          مذكوره شير گاو با نبات بجوشانند و تا پاك شدن رحم از ريم همين تدبير ال               

به عالج قروح و رحم عالج كنند و اگر ريم به سوي امعا متوجه شود به مسهالت خفيفـه اعانـت ااخـراج آن كننـد و                           

اقوال اطبا عيسي گويد كه چون ورم       . اي كه در قول ابن عباس بيايد عالج نمايند تا احداث سحج نكند            بعده به حقنه  

 ريم شروع كند ضماد آرد حلبه و آرد گندم در آب انجير پخته و اندك سـرگين كبـوتر آميختـه                      رحم در جمع شدن   

استعمال كنند و دائم صوف در علك البطم و مروز وفا آلوده بردارند و بعد انفجار اگر انصباب ريم به سوي مثانه باشد                       

د و اگر به طرف معاي مستقيم بشگافد به         شير و اسپغول و تخم خرفه و تخم خربزه و كتيرا و نشاسته و شكر بنوشانن               

طبيخ عدس و گل سرخ و گلنار و برنج حقنه كنند پس اگر به طرف فرج منفجر گردد و ريم باقي باشد به روغن گل                         

و مرهم و باسليقون حقنه كنند و اگر ريم بدبو باشد حقنه شديد القبض سازند بن سينا گويـد كـه بـه انـضاج دبيلـه              

يب از فم رحم باشد مشق ان به مثل تدبير رتقا نمايند و اگر در داخل رحم باشد انتظار نـضج                     مشغول شوند و اگر قر    

آن به نفسه نمايند و بر مدرات خفيف مثل شير و تخم خربزه به چيزي از لعابات اقتصار كنند و چون دبيله بـشگافد                        

 باسليقون صغير در رحم نمايند و اگـر از          و ريم از فرج خارج شود بايد كه اعانت بر تنقيه و تحليل باقي به رزق مرهم                

مثانه خارج شود در اين وقت اعانت به تنقية ان به مدرات قويه نباد كرد تا مواد ديگر بـر مثانـه نريـزد بلمكـه در آن                            

تلطيف نمايند و به مدرات خفيفه اقتصار ورزند مثل شير و تخم خربزه با چيزي از لعابات و گاه ريم از راه براز آيـد و                          

هي احتياج به تفجر به ادوية مذكوره در ديبالت رحم و غيره مثل اضمدة متخذ از انجير و خردل و سرگين كبـوتر                       گا

افتد و بعد انفجار بايد كه تنقية قرحه به مثل ماءالعسل  به تكرار كنند تا آن كه ريم غليظ پديد ايـد و چـون قرحـه                            

له اعراض عظيم گردد و از استعمال ضمادات ملينه مرتب از           پلك گردد و به عالج قروح معالجه نمايند و چون در ديب           

آرد جو و انجير و حلبه و بزر كتان و اكليل الملك و آبزنات به همين صفت چاره نباشد و بايد كه رعايت اشـياي كـه                           

در باب اورام حاره و دبيالت اورام ديگر گفته شد مرعي دارند ابن عباس گويد كه چـون ورم بـه سـوي جميـع ريـم                           

نتقل شود و خراج گردد و بايد كه ضمادات منفجه مثل ضماد مرتب از حلبه و بزر كتان هر واحد چهار درم خطمي م
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آرد جو هر واحد شش درم سرگين كبوتر دو درم همه را باريك سائيده به عصافير انجير سفيد مطبوخ سرشته از ناف 

كتان و بابونه و اكليـل الملـك خطمـي آرد جـو تخـم      تا عانه ضماد نمايند و اين ضماد قوي النفع است حلبه و تخم             

كرنب هر واحد ده درم بنفشه خشك بيخ خطمي آرد باقال مقل هر واحد هفت درم ؟ اشق سرگين كبوتر هـر واحـد                        

يك درم بارايك سائيده و صغها را بهĤب گرم حل كرده بياميزند و به عصير مطبوخ انجير در روغن كنجد و پيه مثـل                        

كرده ضماد كنند كه اين تفجير ورم و دماميل و اخراج ريم نمايد و اگر فرزجـه در لعـاب حلبـه و    ثلث روغن مخلوط    

بزر كتان و تخم مر و شيرة انجير و روغن گاو و پيه بط آلوده استعمال كننـد نـضج و تفجـر خـراج نمايـد و فرزجـة                              

 ورم در فم رحم باشد و منفجر نـشود          معمول از علك و زوفا در روغن گاو خراج را بشگاقفد و ريم بيرون آرد پس اگر                

و معالجه به آهن نمايند و اگر منفجر شود و انفجار او به سوي رحم باشد بايد كه رحم روغن بنفشه به آب نيم گـرم                          

يا روغن گاو بريزند تا تنقية ريم كند و بعد از آن حقنة رحم به روغن گل كـه در آن مـرهم باسـليقون و روغـن گـاو        

 كرد پس اگر ريم بدبو باشد يا شبيه بوي گوشت باشد به اشيي قابضه حقنه كنندو اين حقنه نافع          گداخته باشند بايد  

است بگيرند برنج فارسي و عدس مقشر هر واحد سه درم پوست انار و گلنار و حب آالس و جفت بلوط و كزمارج هر                        

 بر آن روغن گـل خـالص نـيم اوقيـه     واحد پنج درم همه را در آب بجوشانند تا پخته شود و آب او سي درم بگيرند و          

انداخته در قبل حقنه كنند و اگر ريم به سوي مثانه رسد اين دوا بر چند مغز تخم خيار و بادرنگ و خربزه و كـدو و                           

خشخاش مساوي باريك سائيده سه درم به شربت خشخاش بخورانند و اگر اسپغول و مغز تخم كدو هـر واحـد يـك                       

 جزو سواي اسپغول باريك سائده سه درم به شير تازه بخورند نافع بود و اگر ريم بـه                   جزو نشاسته كتيرا هر واحد نيم     

روده مستقيم رسد به حقنه مرتب از عدس و برنج و پوست انار و گل ارمني و روغن گل و سفيدآب و دم االخـوين و                          

نويـسد كـه اگـر      مـي صمغ عربي و زردة بيضه دو عدد و به سركه جوشانيده و مانند آن حقنه كنند صـاحب ذخيـره                     

عالمات ريم كردن پديد آيد به لعاب خطمي و لعاب تخم كتان و لعاب حلبه نيم گرم كرده حقنـه در رحـم كننـد و                          

حلبه و آرد گندم غير بيخته در شير تازه پخته اندكي سرگين كبوتر انداخته از بيرون ضماد كنند و پيوسته شـيافها                      

و كهنه ساخته در رحم بدارند تا بپزد و سر كند پس اگر ريم از سوي مثانـه                  از علك البطم و زوفا و بهروزه و روغن گا         
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با بول بيرون آيد شير تازه بنوشانند و اسپغول با جالب يا مغز تخم خربزه كوفته بيخته و بنادق البزور دهند و اگـر از                     

ز زخم سفيد آيـد و آمـاس باشـد          هاي لين و عالج قروح امعا بايد كرد و اگر ريم ا           طرف روده با براز آميخته آيد حقنه      

مرهم باسليقون را به روغن گاو بگدازند و در رحم حقنه كنند و اگر ريم گنده بود عـالج قـروح رحـم نماينـد و اگـر                            

الملك ضماد كنند و هر صباح دو دانگ صبر و يك دانـگ             خواهند كه زودتر پخته شود از انجير و تخم كتان و اكليل           

 پخته شود و سر كند اسپغول پنج درم تخم مر درم تخم خطمي تخـم خبـازي هـر                 زعفران حب كرده بدهند و چون     

يك چهار درم صمغ كتيرا نشاسته مغز تخم خرپزه هر يك سه درم گل ارمني ده درم همه را سواي اسپغول و تخـم                        

ن فرزجه نضج   مر بكوبند و بياميند و سه درم با جاب و روغن گل صبح و شام بدهند و اگر شير خر دهند روا بود و اي                        

ورم نمايد گل سرخ چهار درم بزر كتان نشاسته هر يك يك درم عفران درم كوفته بيخته به مي پخته بسرشند و در                       

روغن گل و شير دختر داخل كرده حل كنند و پارة پشم بدان آلوده برداند مصنف ترويج گويد كه معالجه به لعابـات                       

 لعاب بر كتان ئو لعاب تخم مر و تخـم خطمـي بـه روغـن زنبـق و                    حاره كنند و اعانت طبيعت بر جميع ريم به مثل         

خيري نمايند و چون نضج تمام شود و منفجر گردد به ما العسل كه در آن تخم كتان جوشانيده باشند حقنـة رحـم                        

 سازند و هر صبح جالب از بزور ثالثه يعني خيارين و خرپزه هر واحد پنج درم و از شكر سفيد ده درم بدهند تا پاك                        

هـا بـود عـسل و تنقيـة ان بـه            گردد بعده عالج قروح نمايند چون ؟ آن از فرج سائل شود و به ادوية ئواصله به حقنه                 

مدمالت مثال انزروت و دم االخوين و كندر معالجه كنند و چون ريم آن از شانه سيالن كند به ادوية مـدره عالحـج                        

ادوية ؟ مثانه مثل بزور ثالثه و تخم كدو و لعابات و كتيرا كننـد               نمايند و بايد كه حفظ مثانه از تقريح ريم در اين به             

و گاهي ريم از طريق براز مندفع شود پس اعانت طبيعت در تنقية دفع و غسل و الهام آن كنند بـه تـدبيري كـه در                           

 و تخم   باب قروح اماعذ گذشت سعيد گويد كه عالج اين به اضمدة منفجه كنند معمول از حلبه و بزر كتان و آرد جو                     

مر و بنفشه و ارد باقال و سرگيتن كبوتر سوده به عصير انجير مطبوخ در روغن كنجد سرشـته و از حـد اف تـا عانـه                            

ضماد نمايند وزن پيه بط و تخم مكتان و تخم مر حمول كند و اگر ورم از فم رحم بعيد باشد به آهـن عـالج نكننـد              

كنند به سبب شركت اين فصد و به اعضاي رئيسه و چون منفجر بلكه به ادوية مفجره و قبل از نضج به عالج عجلت ن           
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شود در رحم روغن گل و شير دختران ريزند و چون از ريم پاك گردد به مرهم شادنج محلول و به روغن گل معالجه                 

كنند و تبريد حيواني عضو سازن پس گر ريم به سوي مثانه سائل شود و ادويل مبرده و مذدر بول استعمال كنند تـا   

نويسد كـه اگـر     ها كنند تا سحج پيدا نكند مير عوض مي        قرحه كند و اگر به سوي امعا سيالن نمايد اهتمام به حقنه           

ورم رحم جمع شود به استعمال منضجات همچون تخ كتان و خبازي و حلبه مشغول شوند و چون منفجر شوند بـه                      

م سفيدآب به روغعـن گـل حـل كـرده در رحـم              شير و نبات حقنه كنند و شربت انار به شيرة خيارين بدهند و مره             

  حقنه نمايند اگر مندمل نشود گل ارمني و دم االخوين به روغن گل حل كرده حقنه نمايند

  سرطان رحم

گاه باشد كه ورم حار يا صلب رحم تحليل و منفجر نشود و مؤدي به سرطان گردد و حدوث او از مـادة سـوداوي                         

 شود و اكثر قريب فم رحم حادث شود و گاه با تقرح و گاهي به غير تقرح بود و                    بود يا از مرة سودا كه در رحم متولد        

ها مثل دواي   عالمتش آن است كه اگر چنان باشد كه حبس ظاهر شود ورم صلب به شكل ناهموار نمايد و از آن رگ                    

صاصـيت و   برخاسته بوده و به لمس درد شديد كند و بدرنگ مايل به سرخي مثل دردي شـراب و گـاهي مائـل بـر                         

سبزي يا سياهي بود و اگر ظاهر نبود بر آن ثقل داللت كند و الم و نخس در عانه و كنج ران بود و در او تـا حجـاب                              

سينه و پشت رسد و بيشتر از آن در دور چشم و شقيقه به سردي اطراف عارض شود و گاهي با عـرق بـسيار بـود و                            

ـ             ه اشـتداد وجـع شـدت نمايـد و در عـسرالبول و تقطيـر آن و                  گاهي تابع او تپ باشد كه به نرمي شروع كند بعده ب

هـا  احتباس براز مشارك ورم صلب و دموي بود و با صالبت و ضربان و حرارت باشد و ضعف و الغري خاصته در ساق                      

پديد آيد و پشت پاي ورم كند و به استقسا انجامد و گاهي اختالط عقل عارض شود و اگر متقرح بود درد سـخت در                

 و زير شكم و عانه و پشت عارض شود و ريم ناهموار ظاهر گردد و رطوبتي مـالي بـدبو مايـل بـه سـياهي و                   كنج ران 

سرخي و سبزي و حريف از رحم جاري شود و گاهي خون صرف آيد به سبب آنكه با وي تاكل بـود تـا آنكـه گمـان                            

د و همـراه او عالمـات ورم        شود كه اين خون حيض است و نباشد و گاهي چيزي سائل شود و تپ و درد سـاكن شـو                    

هر چند اين مرض العالج است ليكن براي آنكه قوي نگردد و ضرر او به آفت ديگـر نـه انجامـد                       عالج   .حار بسيار بود  



1440 

 

الزم است كه در اصالح و تسكين درد او همي كوشند مثالً هنگام شدت حرارت و ضربان لعابات بارد مثل اسـپغول و                       

 وقت سكون حرارت و قلت درد اشياي ملين و محلـل چـون داخليـون و مقـل و                    مراهم مسكن درد استعمال كنند و     

روغن بابونه و پيه بط به كار برند و نطوالت سخنه و محلله به رفق مثل طبيخ حلبه و بابونه و بزر كتان و برگ كرنب                          

-ج كوشند و ماء   به عمل آرند و گاه گاهي جهت تقليل سود افصد باسليق كنند و مسهل سودا دهند و به ترطيب مزا                   

الجبن نوشانند و اگر متقرح باشد در آبزن معمول از طبيخ برگ خطمي و كرنب و بنفـشه و تخـم كتـان بنـشانند و                          

براي تسكين درد به شياف ابيض افيوني و شير زنان و اندكي زعفران براي اصالح افيون حقنه رحم كننـد و مطبـوخ                       

ن بادام بنوشانند و از مس ادوية حاره بدان حذر كنند و به مـرهم               انجير و عناب و سپستان با فلوس خيارشنبر و روغ         

سفيدآب حقنه نمايند و يا قطعة اسرب به روغن گل با به لعاب اسپغول بر قطعة ديگر او بسايند و حقنه كنند و كـذا                         

ي مغـسول را بـه      آب برگ بارتنگ سبز و شير زنان و روغن گل برابر و يا لته بدان آلوده بردارند و سفيدة ارزيز توتيـا                     

الثعلب و كشنيز سبز هر يك دو توله و سرب به آب            روغن گل آميخته به لته آلوده بردارند و برگ كوكنار سبز و عنب            

كشنيز و كاسني و كاهو سبز صاليه كرده يك نيم درم سفيدة بيضة مرغ دو عدد روغن گل يك توله ضماد سـازند و                        

 خواهد آمد اخذ كنند هر گاه از سرطان متقرح خون جاري گردد مـرهم  باقي تدبير از باب سرطان مطلق كه در اورام     

 ابـن   اقـوال اكـابر    .جدوار حكيم علي گيالني استعمال كنند و از جميع مولدات سودا و توابل و ابـازير پرهيـز نماينـد                   

سكين او  يحيي گويد كه استيصال سرطان رحم البته ممكن نيست و اكثر آنچه در آن ممكن بود ابن است كه دائم ت                    

نمايند تا اشتداد نكند و هيجان نمايد و اين چنان باشد كه در طبـيخ حلبـه و خبـازي و خطمـي بنـشانند و ضـماد                            

معمول از خطمي و خبازي مطبوخ در شراب عسل تا مهرا شود به اندك روغن گل سائبده بـر موضـع نهنـد و چـون                          

الثعلب بـدان آميختـه بقيـر و طـي      ي و آب عنب   الراعخشخاش را بيفشرند و جوش دهند و آب كشنيز تر و آب عصي            

الثعلب يا آب خرفه يا     موم و روغن گل مرهم زنند و استعمال نمايند نفع بخشد و به روغن گل و شير زنان وآب عنب                   

-ها سفيدآب ارزيز و گـل ارمنـي و عـصارة لحيتـه            آب بارتنگ حقنة رحم كنند پس اگر خون جاري شود به اين آب            

فرمايد واجب است كه عالج او به مـراهم مـسكنه و ترطيـب بـدن و اخـراج خـون از                      مي شيخ   .التيس مخلوط سازند  
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باسليق و گاهگاه از صافن و اسهال سودا نمايند و مرهم رسل را در اين مرض خاصيت عجيب است و تـسكين درد او                       

ـ                    ر اوفـق آنهـا كـرده شـود و          نمايد و چون درد اشتداد كند در تسكين آن ادوية حاره و بارده تجربه كنند تا اعتمـاد ب

خصوصاً براي متقرح پس ادوية حارة مسكنه وجع طبيخ حلبه و ماننـد آن اسـت و قيروطـي معمـول از دردي زيـت                 

متروك در ظرف مس تا آنكه از زنگار او اندكي اخذ كند بـا مـوم زر و از خـارج طـال نماينـد و ادويـة بـاردة اضـمده                              

و سفيدة بيضه است و آنچه از اسرب محكوك بعض او به بعـض ديگـر                الثعلب و روغن گل     خشخاش با كشنيز و عنب    

به آب كشنيز حاصل شود و ايضاً به طبيخ عدس حقنة رحم كنند و ايضاً به شير خر و آب بارتنگ مجموع از اين هر                         

نويـسد كـه سـرطان    مـي  مجوسي .الدم استعمال كننددو يا يكي از آن و چون از متقرح خون جاري شود مراهم نزف         

حم و ديگر اعضا را عالج نيست ليكن ما را سزاوار است كه براي آنچه مساكن وجع عارض آن بود ذكر كنيم و تدبير    ر

صاحب او به تدبيري كه زياده عظيم نگردد به حسب طاقت نمايند و از آنچه درد او را سان كنـد و محلـل بـه بعـض      

الملك جوشانيده باشند   ي و شبت و بزر كتان و اكليل       تحليل بود اين است كه زن را در آبي كه اندر آن حلبه و خطم              

-الغار را تيج هر واحـد ده درم بابونـه اكليـل           بنشانند و اين ضماد كنند حلبه بزر كتان تخم كرنب بنفشة خشك حب            

الملك ميعة خشك صندل سرخ بيخ خطمي شبت كاسني صحرائي مقل آرد باقال هر واحـد پـانزده درم بـيخ كرنـب                       

روز تر كرد ادوية خـشك      ر واحد هفت درم انجير شيرين كالن بيست عدد در مي پخته يك شبانه             نبطي و برگ آن ه    

را بسايند و صموغ را در آب مطبوخ حلبه حل كنند و انجير مفقوع را باريك بسايند و بگيرند روغن سوسن و روغـن                        

ه بدان مخلوط سازند و بـر موضـع         كنجد و پيه ؟ ؟ و پيه مرغابي هر واحد رطل موم سفيد نيز رطل و بگدازند و ادوي                  

ضماد كنند كه تسكين اوجاع و تليين اورام صلبه و تحليل آن نمايد و ايضاً بگيرند خرماي هيروني ربع رطـل و زردة                       

بيضه دو عدد را در روغن بنفشه و قدري خطمي و آرد جو بسايند و خرما را در اندك لعـاب بـزر كتـان و آب حلبـه                             

ن انداخته و موضع ضماد نمايند كه تسكين وجع شديد رحم نمايد و اين ضـماد نيـز تليـين                    بمالند و ادوية باقي بر آ     

صالبت و تسكين درد نمايد برگ خطمي تازه باريك سائيده ثقدري پيه بط و صمغ بادام آميخته ضماد كنند و كـذا                      

مـول از دردي زيـت و       فرزجة معمول از پيه مرغابي و الدن هر دو گداخته حمول كردن نفع بين كند و قيروطـي مع                  
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كند و اين فرزجه اسـتعمال نماينـد        موم چون در ظرف مس با شراب بپزند در آن فرزجه آلوده زن بردارد كه نفع مي                

بگيرند زوفاي رطب و شير دختران و اندك زعفران و افيون هر واحد به قدر حاجت و در آن فرزجه آغشته بردارنـد و                        

لدة سودا منع كنند و اغذية محمود الكيموس مثل نان خشكار صـاف و گوشـت                بايد كه مريضه را از اغذية حاره و مو        

االنهضام و كاهو مربي و كاسني و طرخشقوق و قطف و چقندر و اسفاناح و مانند آن بدهند و                   بره و گوشت طيور سهل    

آن و بعـضي قـدما   از فواكه انجير و انگور و بادام و آلو شيرين و سيب شيرين و موز و قشمش و مويز طائفي و امثـال                  

شود چون بسايند و به روغن گل و مـوم آميزنـد و رحـم را از بيـرون                   ثفلي كه در ديگ حمام جمع مي      . اندذكر كرده 

ضماد نمايند و نافع و مجرب است و چون درد هيجان و اشتداد نمايد بايد كه بقلة يماني و خطمـي تـازه هـر دو بـه                 

غن گل سائيده ضماد كنند و كذلك خـشخاش رطـب بـا كـشنيز تـر و                  ماءالعسل بپزند تا نضج يابد پس به اندك رو        

الثعلب باريك سائيده به روغن گل آميخته نفع بخشد و حقنة رحم به گالب و روغن گـل و شـير                     الراعي و عنب  عصي

التيس و گل   زنان و آب خرفه وآب كشنيز تر كردن تسكين وجع كند و اگر عذلك خون جاري گردد به عصارة لحيته                   

گويد كه آنچه منع زيادتي و تسكين وجع او كند نشـستن در              ابن الياس    . و سفيدآب و آب بارتنگ حقنه كنند       ارمني

طبيخ تمام و بابونه و اكليل و شبت خبازي و برگ كرنب و چغندر و حلبه و بزر كتان اسـت و ايـن ضـماد نماينـد را                   

ده درم بابونـه و اكليـل تخـم خـشخاش تخـم             الغار بزر كتان تخم كرنب تخم بنفشة خشك يا تر هر واحد             تينج حب 

خطمي هر واحد چهارده درم همه را باريك سائيده به روغن سوسن و روغن كنجد سرشته بر موضع ضـماد كننـد و                       

چون درد شدت كند و مريضه طاقت نيـارد و تليـين طبيعـت بـه ايـن مطبـوخ بايـد كـرد سـناي مكـي هفـت درم                               

هر واحد سه درم بنفشه نيلوفر گل سرخ هر واحـد چهـار درم عنـاب                پرسياوشان پنج درم تخم خطمي تخم كاسني        

سپستان انجير سفيد هر واحد بيست عدد همه را در سه رطل آب بجوشانند تا به يك رطل آيد و در آن فلوس خيار                        

شنبر ده درم ترنجبين پانزده درم ماليده صبح بنوشند و بعد تنقيـه ايـن ضـماد نماينـد خطمـي رطـب كـشنيز تـر                           

گويد كه هنگام شدت وجع بگيرنـد        خجندي   .الراعي هه را سائيده به روغن گل آميزند       الثعلب عصي  تر عنب  خشخاش

گـرم  برگ خطمي تازه و برگ خرفه و جوشانيده و بسايند و روغن گل بر آن چكانيده و ضماد نماينـد و بـه آب نـيم                         
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ب كاهو در صالية اسرب با دستة آن حل         مخلوط به شير زنان حقنه كنند و كذا حقنه به آب كشنيز وآب كاسني و آ               

-كرده تا كبود گردد و مالش به روغن سوسن آن را نفع كند و چون درد شدت كند بايد كه تليين طبيعت به حقنـه                        

هاي لينه و به ملينات مسهله از شير خشت و ترنجبين و خيار شنبر و گلقند بغدادي و سناي مكي و مانند آن كنند                        

الج هر خراج سالطاني خفي و افضل است بهر آنكه اصحاب او چون عالج كنند بـه سـرعت                   و بقراط گفته كه ترك ع     

 گويد كه معالجه به اشياي مذكوره در اوقـات هـيجن             گيالني .هالك شوند و اگر عالج نكنند زماني طويل باقي مانند         

ا تمبر كه در ؟ ؟ پختـه باشـند          درد نمايند و اما بعد از آن بايد كه قيروطي به روغن گل و روغن مورد يا روغن نقاح ب                   

تر از ايـن همـه ايـن        استعمال كنند و تخفيف فرزجات معمول به زعفران و شير زنان و افيون بر ايشان نمايند و نافع                 

دواست بگيرند مرداسنگ بريان شش اوقيه كندر ذكر و زوفا و پيه صاف هر واحد دو اوقيـه روغـن گـل چهـار اوقيـه                          

كنـد و در    بين مـي  ه باقي اجزا گداخته آميزند و فرزجة معمول از پيه مرغابي منفعت           مرداسنگ را به آب كاسني سود     

آبزن نشانند و به شير زنان مع طبيخ عناب و سپستان و فلوس خيارشنبر و روغن بادام حقنه كنند و اما عالج آن به                        

كه در زمانة قديم معالجـه  آهن قتال است چنĤنچه مرا  او از قول بقراط كه در قول خجندي گذشت همين است زيرا    

  .كردندبه آهن مي

  جروح و قروح رحم و اكلة آن

يا از اسباب خارجي بود مثل ضربه موضع رحم و شكافتن عروق و غشاي و يـا حمـول دواي حـار حريـف و يـا از                            

داخلي باشد مثل عسر والدت و شدت طلق يا جذب مشيمه يا جذب جنين مرده يا سيالن خلط حاد صفراوي اكـال                      

 سوي رحم يا انفجار ورم يا بثور و به قول شيخ اين قرحه گاه با تعفن بود و گاه با چرك و گه صـاف بـي چـرك و                               به

:  طريق تـشخيص .گاه در عمق رحم و گاه در غير عمق و گاه با تاكل و گاه به غير تاكل و گاه با ورم و گاه به غير ورم          

قرحه بر فم رحـم و قريـب او باشـد و سـيالن خـون و ريـم و                    اين قرحه اقسام او اين است كه لزوم درد خصوصاً اگر            

رطوبت مختلف و رنگ و بو و تضرر به ادوية مرخيه و انتفاع از قوابض و زردي رنگ و گاه تشنگي مفرط و تپ بر اين                          

قرحه داللت كند پس اگر خون سرخ صرف برآيد قرحه از شكافتن رگ يا غشا باشد و اگر ريم اندك و مايل به غلـظ                         
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يدي و مالمت برآيد و بادر و زائد و سوزش و قرحه صاف از چرك باشد و اگر با كثرت رطوبت سـديدي بـد بـو                           و سف 

روي شبيه به آب گوشت تازه در رنگ برآيد و درد و اندك بود قرحه يا چرك باشـد و اگـر ريـم بـسيار مثـل دردي                             

هاي اعصاب و   و با درد شديد و ضربان و پارچه       شراب برآيد قرحه از انفجار دبيله باشد و اگر رطوبت و خون سياه و بدب              

عروق بيرون آيد قرحه متاكله باشد و اگر با لزوم تپ قشعريره و ديگر عالمات ورم رحم بود قرحة با ورم باشد و فـرق                         

ميان اكلة رحم و سرطان او اين است كه اكلة صالبت نبود و تابع او سكون وجع در بعض اوقات بـود و خـصوصاً بعـد        

  عـالج  .المـدت باشـد   وبات و به عالج صواب مدت بقاي او دراز نبود و سرطان با وجع و ضربان دائم و طويل                  خروج رط 

اگر خون صرف برآيد فصد باسليق كنند و بعد از نضج به مسهل صفرا تنقيه نمايند و در آب قمقم بنـشانند و كنـدر                         

ر آب بارتنگ سرشته لته بدان آلوده بردارنـد         االخوين جوزالسر و پوست انار شب يماني مرمكي گل سرخ د          انزروت دم 

و اگر قرحه در قعر رحم باشد از همين ادوية حقنة رحم كنند و اگر گل ارمني اقاقيا مازو رامك اضـافه نماينـد بهتـر            

الـسكر يـا    بود قرص كهربا و مانند آن بخورانند و اگر از قرحه ريم بيرون آيد اول از روغن گل و روغـن بنفـشه و مـاء                         

عسل حقنه كنند و مرهم باسليقون به روغن گل استعمال كنند و آنجا كه مادة حاد و اكال بود حقنـه گـردن از                        ماءال

آالس و گلنار و كزمارج سائيده با روغن گل فرزجه يا حقنه كنند آش جو مناسب بود و از ادوية باردة قابضه مثل حب      

-فه نمايند و اكلة رحم اكثر در دو سه روز هـالك مـي             و يا آرد برنج و عدس و پوست انار و جفت بلوط در حقنه اضا              

سازد و اگر باقي ماند عالجش به عالج اكله مطلق نمايند و  اگر با قرحه درد شديد باشد خطمي تازه ديقلة يماني به                        

. ماء لعسل بجوشانند و به روغن گل آميخته نمايند و حقنة قبل به شير زنان يا به آب نيمگرم و روغـن گـل نماينـد                         

و قروح رحم مستعمل در جراحت تازه بعد فصد صافن يا باسليق و نشانيدن در آب                كر بعض تراكيب كه در جراحت       ذ

قمقم و استنجا بدان قرص كهربا به آب بارتنگ دهند و شياف حقنه و فرزجه قابضه به كار برنـد و ايـن حقنـه نـافع                           

 يك توله اقاقيا گلنار شاخ گـوزن سـوخته          است لعاب اسپغول و تخم خطمي و تخم مر هر يك هفت ماشه روغن گل              

االخوين هر واحد يـك درم در آب        كاغذ سوخته دارائي سبز سوخته پوست بيضة مرغ سوخته فوفل كهنه سوختة دم            

القمقم آميخته نيمگرم به عمل آرند ديگر در قرحة با درد بعد فصد گل خطمي سه ماشه مويز منقي ده                    بارتنگ و ماء  
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لب جوشانيده صاف نموده شيرة تخم كاكنج چهار ماشه شربت تخم خـشخاش دو تولـه داخـل                  الثعدانه به عرق عنب   

كرده تخم ريحان بارتنگ هر يك چهار ماشه پاشيده بنوشند ايضاً براي قرحـه و جريـان ريـم شـيرة سـردالي شـيرة                       

ه جاي بيجبند   بيجبند شيرة خشخاش شيرة مال مكهانه هر يك چهار ماشه خميرة صندل يك توله بدهند دوم روز ب                 

شيرة كاكنج چهار ماشه سوم روز شيرة خارخسك شيرة تخم خرپزه هر يك شش ماشـه شـيرة كـاكنج شـيرة تخـم                      

خشخاش هر يك چهار ماشه عرق شاهتره ده توله به گالب چهار توله خميرة صندل توله دهند چهـارم روز صـفوف                      

وفته بيخ شش ماشـه همـراه شـيرة خرپـزه شـيرة             االخوين بيخ انجبار زهرمهره مساوي ك     سروالي بيجبند طباشير دم   

خارخسك شيرة بيخ انجبار هر يك شش ماشه خميرة صندل يك توله دهند ايضاً براي آمـدن ريـم اطريفـل صـغير                       

همراه شيرة خارخسك شيرة تخم خرپزه هر يك شش ماشه شيرة نال مكهانه چهار ماشه به گالب چهار تولـه نبـات                      

ماشه بدهند باز خميرة صندل يك توله سفوف هندي حابس و مرهم معمولي به كار يك نيم توله تودري سفيد چهار 

الثعلب چار ماشه شيرة خيارين شش ماشه شربت بـزوري در تولـه بـالنگو               برند باز لعاب خطمي سه ماشه شيرة عنب       

فته بيخته  پنج ماشه و ضماد بابونه عنب الثعلب گل خطمي آرد جو اسپغول تخم ريحان رسوت هر يك چار ماشه كو                   

به ظاب عنب الثعلب و روغن گل و سركه سازند و سفوف هندي و مرهم به دستور ايضاً زني را قرحه با تپ و سرخي                         

قاروره و سيالن خون و گاهي بيرون آمدن كرم و حكه در فرج و تصاعد انجره به دماغ و از آن غشي و دردسر و غيره                          

 سببش تعفن مواد حيض محتبس است كـه قابـل صـورت و ودي               الرحم است و  بود اوستاد فرمودند كه مرض ديدان     

الزريره جوانيده شـيرة كاسـني شـيرة        شده فصد باسليق و صافن از جانب چپ فرمودند عناب شاهتره و حمامه قصب             

الثعلب شربت نيلوفر خاكشي به جهت تصفية خون كه مادة دودي بود و انضاج دادند باز چون قاروره سرخ اقـتم                     عنب

ند كه اين سرخي دال بر ورم است خصوص كه از بعض جا سياهي و غلظت و كدورت معلـوم شـود عنـاب                        بود فرمود 

الثعلب تخم كاسني نيم كوفته جوشانيده شيرة خارخسك شيرة تخم خرپـزه شـربت              شاهتره و همامه گل سرخ عنب     

 نمودنـد بعـده سـرپهوكه       دينار داخل كرده دادند باز به جاي شربت دينار شسربت بزوري بارد بـه جهـت ادرار مـاده                  

الثعلب شيرة ؟ نبات دادند و مرهم       افزودند جهت ادرار و تصفية خون بعده شير تخم كاسني شيرة دهمامه شيرة عنب             
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السوس برگ حنا هر يك شازده ماشه پوست درخت به بول شصت ماشه برگ نيب سي و دو از شاهتره زردچوب اصل

 نموده موجود پيه گردة بزجد دار سوده موم سفيد هر يك شازده ماشه در آب جوش دهند كه خوب پخته شود صاف  

حمـول بـراي    . ماشه روغن كنجد پاوسير داخل كرده باز بجوشانند و ؟ بريان دو ماشه سـوده آميزنـد تيـار كنانيدنـد                    

جالي چرك قرحه و اندمال آن كه با ورم حار و صالبت رحم و حرارت مزاج باشد معمول آن مرحـوم اسـت آرد جـو                          

الملك خبازي حلبه تخم گل بنفشه مرداسنگ هر يك چهار ماشه كافور ماشـه              خطمي آرد باقال تخم كتان اكليل     گل  

دم االخوين سفيدة كاشغري هر واحد چهار ماشه سفيدي و زردي و بيضة مرغ دو عدد روغن گل دو توله به دسـتور                       

ثعلب تخم مر اسپغول بابونه گل سرخ هر يك         المرتب سازند و در قرحه كه با ورم بارد و صالبت باشد مرزنجوش عنب             

چهار ماشه زعفران جندبيدستر هر يك ماشه عوض آرد جو و باقال و خبازي و گل بنفشه و كافور دم االخوين داخـل                       

مرهم جهت تنقية قروح رحم از چرك و ريم و التجام و ازالة حرارت قرحه و سوزش دور رحم از تاليف                     . شودكرده مي 

النفع است و بواسير را نيز مفيد مغز تخم كدو بريان مغز تخم هندوانه      الد حكيم علوي خان مجرب    مير محمد هادي و   

االخوين گلنار مرداسنگ به سركه سوده توتياي كرماني مغسول بـرگ حنـا پوسـت كـدو                 بريان هر يك چار ماشه دم     

و ماشه به روغن گل يك تولـه        سوخته هر واحد يك ماشه سفيدآب قلعي دو ماشه همه را باريك سائيده موم سفيد د               

شياف كه منقي چرك و رطوبات رحـم و مـدمل قرحـه اسـت صـبر زرد و درم سـنگ بـصري                        . گداخته مرهم سازند  

مغسول مرداسنگ شسته گلنار گير و هر يك دو ماشه كندر نيم ماشه پوست كدو تلخ سوخته يك ماشه سـرمه سـا                       

يله زنگي در ضخامت دور طول اندكي زيـاده از آن و هـر روز دو                ها سازند به مقدار هل    نموده به آب كشنيز سبز فتيله     

فتيله در رحم نهند و اگر اول شافه از عسل به كار برند تا ريم صاف كنند و بعده شـافه از آب مـازو اسـتعمال كننـد                             

رنـد  قرحه خشك شود ديگر زردچوب صاليه نموده به روغن گاو ممزوج كرده شياف از پنبه ساخته بر آن ماليده بردا                   

قرحه دو درم رحم را نفع عظيم بخشد ديگر كه قروح رحم را از چرك پاك كند شهد را به شير گـاو بپزنـد تـا شـير                             

بسوزد مثل مرهم گردد پنبه بدان آلوده بردارند و مكرر به عمل آرند پس مدمالت به كار برند گاهي آب بـرگ نيـب                        

خون و ازالة قروح و عفونت رطوبت سائله از رحم نافع           اضافه كرده شد و فائده زياده مترتب گشت فرزجه جهت قطع            



1447 

 

شب يماني گالر سرمه كاغذ سوخته زيرة كرماني مدبر مساوي به آب برگ بيد و آب خرفه يا آب كـشنيز تـر يـا آب                          

مازو مطبوخ بسرشند و بردارند ايضاً قرحه را كه از استعمال ادوية گرم و تيز افتد زائل سازد و درد صعب و سوزش را                        

شاند پيه بط پيه مرغ هر واحد يك استار گلنار اقاقيا سفيدآب قلعي مرداسنگ مغسول كتيرا خطمي هر واحد يك                    بن

دام پيه را بگدازند و ادوية سائيده با هم بسرشند و حمول نمايند و اگر به لعاب اسپغول و روغن بنفشه يا روغن گـل                         

گويد كه حمول مسكة قروح رحم مجـرب مـن   ويدي ميحل كرده استعمال كنند زياده تسكين نمايد اقوال افاضل س      

است و حمول حنا و كذا روغن نسرين و كذا شب محرق و روغن سوسن و موم  كذا زوفاي رطب و كذا زعفـران سـه                           

درم زيت پانزده درم موم سه درم مرهم ساخته براي قروح خبيثه رحم و كذا روغن زعفران و كذا طبيخ بزر كتـان و                        

ذا دارشيشعان و كذا شادنج مغسول و كذا صبر و كذا بسباسة هنـدي و كـذا روغـن گـاو و كـذا                        روغن گل و موم و ك     

خوالن و كذا مغز ساق بقر و دو چند آن زيت خوشبو از مجموع پـنج درم گرفتـه بـا يـك درم مـوم زرد و ربـع درم                               

ف و فرزجـه و حقنـة       زعفران مرهم ساخته ضماد قروح رحم بارد شليم در آب حرمل سرشته و ذرور خاكستر برنجاس               

الراعي مطبوخ به عسل و كذا آب برگ عليق و گل آن و كذا آب انار ترش در پوست آن بـه                      شير زنان و كذا آب عصي     

الراعي نر هر روز نيم رطل و شرب و حقنة شير تازه            الملك و شرب طبيخ عصي    عسل پخته و كذا پيه مرغابي و اكليل       

و حمول آن و حقنة شير اسپ ماده و كذا روغن سفرجل و كذا طبيخ    و جلوس در طبيخ حب آالس سفيد و برگ آن           

برگ زيتون و كذا شير نر و كذا برگ زيتون كوفته در آب غوره جوشانيده و كذا دردي زيت پخته تـا غلـيظ گـردد و                           

-مـي مـسيحي   . كذا شير گاو و كذا آب لبالب به شراب پخته و كذا خاكستر سم خر هر واحد نافع قروح رحم اسـت                     

-سد كه هرگاه ريم يا زرداب از فرج سائل شود و از موضع قريب خارج گردد و عفن متنن نباشد بايد كه صـبر دم                        نوي

اي كـه در قـروح      االخوين انزروت كندر سائيده در آن موضع نهند تا منديل شود و اگر ريم از موضع بعيد آيد حقنـه                   

آرند و اگر آنچه سيالن كند شيء عفن رومي باشـد بـه             امعا يا شياف كه در باب بول الدم و المده مذكور شد به عمل               

كنند به كار برند و اين دوا نافع ورم رحـم    هاي حادة محرقه كه در قروح استعمال مي       ماءالعسل حقنه كنند بعد حقنه    

و سيالن ريم است گل سرخ چار درم تخم كاهو نشاسته هر واحد يك درم زعفران دو درم كوفته بيخته به مي پخته                       
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فرمايد بايد كه نظر كنند كه آيا قرحه پرچرك است يا بـدون             ن گل و شير خر سرشته استعمال كنند شيخ مي         و روغ 

چرك پس اگر با چرك باشد اوالً تنقية آن به زرافة ماءالعسل و مانند آن كنند و يا به طبيخ ايرسا و به مراهم متقيـه                          

سانند مع تنقية بدن و اسـتعمال اغذيـة موافقـه و ايـضاً              و اگر قرحه اكال باشد در آن مراهم مصلحة اكال به مزرقه ر            

دريافت كنند كه قرحه با ورم است يا بي ورم پس اگر با ورم باشد اول عالج و تسكين به عالجات ورم نمايند و چون                         

 كنـد رحم پاك گردد و در آن هنگام معالجه به مدمالت كنند و از مراهم مذكوره اين مرهم است كه در ابتدا نفع مي                      

چون در حرج هنوز لحم نروئيده باشد بگيرند مرتك و سفيدآب و انزروت مساوي و از آن قيروطي بـه مـوم و روغـن                         

گل سازند و اگر در آن چرك باشد در آن اندك زنگار داخل كنند و چون آغاز روئيدن گوشت معلـوم شـود بـه ايـن                           

نزروت هر واحد يـك جـزو از آن قيروطـي بـه             مرهم معالجه نمايند توتياي مغسول دو جزو اقليمياي فضه سفيدآب ا          

روغن گل و موم سازند عباس گويد كه اگر قرحه تازه باشد و حدوث او از فسخ يا هتك بود و خون صاف از آن برآيد                          

-و آن در فم رحم باشد زن را در آب قمقم نشانند و امر به استنجا در آن كند و فرزجـه از آب بارتنـگ و آب عـصي                             

االخوين مساوي باريك سوده استعمال نمايند و ايـن فرزجـه معمـول از              ندك كندر و انزروت و دم     الراعي مخلوط به ا   

شب يماني و جوزالسرور پوست انار هر واحد يك جزو مر نيم جزو باريك سائيده به آب آس سـرد يـا بـه آب عـصي                           

- گالب و آب بارتنگ و آب عـصي        الراعي آلوده به فرزجه بردارند و اگر قرحه در ريم باشد به آب آس يا به آب طلع و                  

التيس هر واحد يـك درم  الراعي مساوي از مجموع ربع رطل بگيرند و در آن گل ارمني و اقاقيا و مازو و عصارة لحيته        

الراعي هر  جوز بوا نيم درم در آن حل كرده حقنة رحم كنند و ايضاً حقنه به شير دختران مع آب بارتنگ و آب عصي                      

 يك جزو استعمال كنند و قرص كهربا به اب سماق و آب بارتنگ بخورانند و هرگاه قرحه                  واحد يك جزو و روغن گل     

از انفجار دبيله باشد و ريم سفيد از آن بيرون آيد بايد كه حقنة معمول از روغن گل و روغن بنفشه نيمگرم كنند تـا                         

 نماينـد و گـر ز رحـم ريـم غيـر             رحم از ريم پاك گردد و بعد از آتن به مرهم باسليقون و روغن گل حل كرده حقنه                 

صاف يا زردآب برآيد بايد كه حقنة رحم نمايند به ماءالشعير كـه در آن عـسل حـل كـرده باشـند يـا انـدك مـرهم                             

باسليقون در روغن سوسن گداخته باشند و يا به عسل و آرد گرسنه به روغن سوسن حل كرده حقنه سـازند و ايـضاً                        
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ندم هر دو در صره بسته بجوشانند و از مجموع ربع رطـل بگيرنـد و در                 حلبه و كرسنه و عدس و خطمي و سبوس گ         

آن ده درم عسل و ده درم روغن سوسن و يك مثقال شب يماني حل كرده حقنه كنند و اگر درد باشد فرزجة مبلول 

سـنگ  در شير دختران و اندكي افيون و زعفران بردارند و اين فرزجه تسكين وجع و نفع به اوجاع مقعـد كننـد مردا                      

اصفهاني سي درم كندر ذكر شحم ؟ نور روغن گاو نوموم مصفي هر واحد دو اوقيه روغن گل چهار اوقيه مرداسنگ را 

ها و موم آميزند و در آن فرزجه آلوده بردارند و بر مقعد دردناك از حرارت طال كنند                  به آب كاسني بسايند و با روغن      

 پر چرك و رطوبتناك باشد به ماءالعسل از محقنه و زراقه پاك             كه تسكين وجع آن كند جرجاني گويد كه اگر قرحه         

االخوين و بـسد و كهربـا و مـر و زعفـران و شـياف                كرده پس ادوية مجفف قرحه به كار برند چون صبر و كندر و دم             

از اين  ماميثا و نشاسته و سپيدة ارزيز و حضض و مرداسنگ و زاج سرخ و انزروت و توتيا و اقليمياي نقره و مانند آن                        

ادويه آنچه حاجت بدان بيشتر بود بسايند و مرهم يا شياف سازند و بردارند و اگـر ادويـة مجفـف زيـاده بايـد كاغـذ                           

سوخته و شاخ گوزن سوخته و مازوي سوخته در سركه سرد كرده بـه ادوة مـذكوه بياميزنـد و ايـن مـرهم قرحـه را                           

 شيخ گذشت و هرگاه گوشت روئيدن آغاز كنـد ايـن            خشك كند و گوشت بروياند و نسخة او همان است كه در قول            

مرهم به كار برند و نسخة آن نيز در قول شيخ مذكور شد و اين شياف نيز نافع است صبر و كندر و مرمكي و انزروت                          

االخوين مساوي سائيده شياف سازند و به سفيدة تخم مرغ حل كرده بردارند و اگر از درد و خلش اذيـت يتابـد                       و دم 

وري در آب سرب سوده حل كنند و حقنة رحم بدان نمايند صاحب حاوي گويد كه اگر قرحه تازه باشـد و                      مرهم كاف 

خون صرف از آن برآيد فصد كنند و اخراج خون به حسب قوت نمايند و هر صبح جـالب از عنـاب ده عـدد بنفـشة                           

ادام و كدو و اسفاناخ دهند و ايـن         خشك يا تر پنج درم و از شكر سغيد ده درم بنوشانند و غذا مزورة ماش به شيرة ب                  

الراعي سرشته به كار فرزجه استعمال كنند و پوست انار جوزالسرو يماني گل سرخ همه را باريك سائيده به آب عصي                

برند و اگر درد شديد بسيار باشد و آنچه خارج شود بدبو باشد و اين داللت بر اكلة رحم كند هر صبح جالب از عناب                         

 سه درم و از شكر سفغيد ده درم دهند و غذا به دستور اين حقنه به عمل آرند ماءالـشعير يـك                       ده عدد تخم كاسني   

رطل عسل كف كرده ده درم روغن سوسن ده درم مرهم باسليقون نيم درم باسليقون را در اين ادويه حـل كـرده در                       
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ر واحد ده درم حقنه سـازند و        رحم حقنه كنند و يا به ماءالعسل چهل درم مع آرد كرسنه و آرد حلبه و آرد عدس ه                  

اگر آنچه خارج شود سفيد رنگ غير بدبو باشد و اين داللت بر نقاهي قرحه كند هر صباح جالب از شـربت بنفـشه و                         

ترنجبين هر واحد ده درم بنوشند و غذا به دستور و اين حقنه به عمل آرند روغن گل روغن بنفشه هر واحـد ده درم       

رم حل كرده حقنه رحم كنند و اگر ريم بدبو شبيه به آب گوشت يا غسالة لحـم تـازه                    و در آن مرهم باسليقون نيم د      

آالس و جفت بلوط بـه روغـن گـل          برآيد اشياي قابضه مثل آرد و برنج و عدس و پوست انار و گلنار و كزمارج و حب                 

به شيرة بادام بريـان     حقنه كنند و هر صبح شربت سفرجل ده درم به گالب ده درم بنوشانند و غذا مزرة ماش بريان                    

و آب سماق و گوشت ماكيان و تيهو دهند و اگر ريم به سوي مثانه بريزد هر صبح شربت بنفـشه يـا خـشخاش هـر                           

كدام كه باشد ده درم و يا شيرة تخم خيار و بادرنگ و تخم خرپزه هر واحد ده درم بنوشند و يـا بگيرنـد نـشاسته و                            

ك درم و كگوفته بيخته يك مثقال با شربت خشخاش يا لعاب بهدانـه              صمغ عربي و كگتيرا و رب السوس هر واحد ي         

هر كدام از اين هر ذدو كه حاضر باشد ده درم بخورند و اگر ريم به سوي روده مستقيم ريزد هر صبحج حب الرمـان                         

رمنـي  پنج درم به شربتن به ده ردم بخورانند و اين حقنه كنند عدس مقشر و برنج پوست گلنار و جفت بلوط و گل ا    

االخوين سه درم سفيدآب ارزيز نيم درم زردة بيضه در سركه جوشانيده يك عدد همه را در سه          هر واحد پنج درم دم    

رطل آب بجوشانند تا به يك رطل آيد حقنه كنند و اين فرزجه مسكن درد و نافع اوجاع مقعد اسـت مرداسـنگ در                        

م روغن گل بست درم در آن فرزجه آلوده اسـتعمال           آب كاسني سوده يك درم پيه ماكيان موم مصفي هر يك ده در            

كنند خجندي گويد كه اگر از خون يا شيء غسالي برآيد به اقراص و اشربه عـالج كننـد و از اقـراص نافعـه بـراي او                            

آالس است چند روز بر آن مداومت كننـد و غـذا            قرص كهربا مثقال به شربت خشخاش يا شربت عناب يا شربت حب           

خاش به حموضات قابضه ترش كرده دهند در نوعي كه سببش انفجار خراج باشد روغن بنفـشه                 عدسيه به شيرة خش   

به زراقه رسانند تا سوزش را ساكن كند بعد از آن ماءالعسل يا ماءالسكر به كار برند تا قرحه از ريم پـاك شـود بعـده                

 عالجش به ادوية مبرده كه در عـالج ورم       گويد كه اگر قرحه با ورم باشد        ابن هبته اهللا   .حقنه به ريم باسليقون نمايند    

حار مذكور شد نمايند و اگر از قبل زردآب بدبو سيالن كند عالجش مثل عالج سرطان متقرح كنند و اگر خون آيـد                       
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االخوين و گل ارمني و شادنج و صبر و كندر و سفيدآب ارزيز عالجش اين است كه پنبه در آب بارتنگ تر كرده و دم      

 به ادوية مـذكوره نماينـد و قـرص كهربـا            شيده خحمول سازدن و اگر خون جاري بسيار باشد حقنه         و افيون بر آن پا    

خورانند و اگر و اگر ريم سفيد خارج شود حقنه رحم به مرهم سفيدآب مع روغن گل سازند و اصالح مزاج و تقليـل                        

 گويـد كـه    انطـاكي .الح چوزة مرغ دهندغذا كنند و از ادوية غليظ منع نمايند و اوالً غذا از مزورت سازند و هنگام ص               

آنچه از انفجار خراج باشد به ماءالسكر ممزوج به روغن گل و يا روغن بنفشه حقنه كنند و اگـر زردآب آيـد و تاكـل                          

باشد به ماءالشعير و عسل حقنه سازند و چون مواد تجفيف يابد مراهم ؟ كنند و اگر چـه بـه حقنـه باشـد خـصوصاً                           

ات الفسخ و انهتاك در طبيخ شب يماني و مازو و پوست انـار و بارتنـگ و آس نـشانند و ايـن                        باسليقون و در قرحه ذ    

معروف به آب قمقم است و از مجربات و رغايت اصالح رحم احتقان به آبي است كـه در آن بارتنـگ و آس و روغـن                           

 و قـرص برمكـي و زيـاد و          بنفشه باشد بعد آن تقطير به مثل مشك و عنبير و تبخير ان از اتبوبه بـه الدن و صـندل                    

  حقنه به شير تازه نيكو است و حمول زردة بيضه ؟ نافع است

  بثور رحم

حدوث آن از اخالط روي و موي يا مواد مراري مخلوط به خون مندفع به سوي رحم از طريق حيض بـود و اكثـر              

 آئينه كه مقابـل آن داشـته        اين بثور در فم رحم عارض شود و معرفت او به كشادن فرح و نظر به سوي آن يا نظر در                    

فصد باسليق   عالج   .توان كرد و باشد كه خارش كند      باشد و ايضاً به دست هنگام لمس به انگشت و درد و سوزش مي             

يا صافن كنند و بعد فصد مبردات مثل شيرة خرفه و سربت نارنج دهند و يا آش جو بنوشانند و بعـد آن سـكنجبين                         

و سماق غذا سازند و بعد نضج مسهل صفرا دهنـد و بـه مـرهم سـفيد آب طـال                   به آب سرد بدهند و از مزورة حصرم         

كنند و يا از گل سرخ و گل قيموليا هر يك چهار درم اقليمياي نقره و مرداسنگ و شادنج مغسول و سـفيدآب ارزيـز           

و هر يك دو درم باريك سائيده به موم هفت درم و روغن گل بـست درم آميختـه مـرهم سـازند كـه تجفيـف مـاده                             

افزايند و اگر بثور ظاهر نبود به همين ادوية درآب بارتنگ و روغـن گـل و                 تسكين سوزش آن كند و بعضي كافور مي       

السوس هـر  الطيب اصلبه شير زنان حقنة رحم به گل ارمني كنند و اين دوا نيز نافع است گل سرخ چهار درم سنبل     
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هـا سـاخته حمـول      ائيده به مطبوخ سرشـته بلـوط      يك دو درم گل خوزي سه ردم مرمكي يك درم همه را باريك س             

  .نمايند و تلطيف تدبير كنند

  ناصور رحم

و آن قرحه خبيثه بعيدالعهد است كه در رح مثل ناصور مقعد ظاهر شود و به قول شيخ گاهي از رحم تجاوز كند                       

ن رحم را تعفن سـازد و       و در اعضاي مجاور آن ظاهر گردد و حتي كه استخوان زهار را فاسد و پوسيده گرداند و گرد                  

گاهي تا موضع حلق شعر عانه مؤدي شود و گاهي در آن سوراخ كوچك كند و گاهي از طرف عانـه آغـاز كنـد و بـه                            

ناحية مقعد و عضل آن رسد بعض او از ظاهر رحم مدرك شود و بعضي در باطن رحم باشد و گاهي در هر جانـب از                          

جة او ممكن نبود و كذا آن چجه منتهـي بـه مثانـه و فـم آن و بـه                     جوانب رحم بود و آنچه در گردن رحم باشد معال         

سوي هر عضوي عصبي باشد و منتهي به عضلة مثانه و سائر عضالت عالج پذير بود و عالمات آن طول تعفن و لـزوم                        

وجع و تقدم قروحي كه به معالجات به نشود و مدت آن طول كند و زردآب سيالن نمايد و مثل اوجاع سرطان بود و                        

شود و به نوعي كه در آن رسانند و منتهاي او دريابند كه آن هنوز در رحم است يا                   مكان آن بدخول ميل شناخته مي     

به استخوان تجاوز كرده چنانچه از نوك ميل او را معلوم كنند از لينت و مالمت و صالبت و خشونت آن و اگر با درد                         

ز ادوية منقية مجففه كه در عالج قروح رحم مذكور شد آنچه            نباشد بر فساد عضو و بطالن حس او داللت كند عالج ا           

تر باشد استعمال نمايند و اگر امتالي بدن از مواد معلوم شود فصد و مسهل حسب حاجت به كار برند و در ايـن                      قوي

ب فرمايد كه از معالجات ناصور شكاف است و آن بيشتر در اينجا بـه سـب               جا عالج به آهن نكنند بهر آن كه شيخ مي         

اي كه ديـده    عضو مؤدي به كزاز و انقطاع آواز و اختالط عقل و غشي گردد و ايضاً شكاف ممكن نيست مگر در قرحه                    

شود و قطع لحيم است از آن ممكن بود و ليكن احتياط اين است كه بر آن ادوية مجففه اسـتعمال نماينـد و تنقيـة                          

 العالج است و عسرتر آن است كه منتهي به موضـع            بدن و تقويت رحم كنند و به قول خجندي اكثر اصناف آن عسر            

هاي خرد نمايد و بالجمله معالجه به استفراغ اخالط سوداوي نمايند           موي زهار باشد السيما چون در استخوان سوراخ       

و تقويت رحم به مداد كنند و به عالج ادوية منقيه و مجففه بپردازند و گيالني گويد كه اين مرض در غايت روادت و                        
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حج او در غايت صعوبت است چه اين عضو ذكامي خحس و شرافت و مشاركت اعضاي رئيسه بسيار دارد بالجملـه                 عال

استعمال آهن در آن خطرناك است از آن اجتناب بايد كرد و مراهم منقية اكاله عوض آن استعمال نماينـد و بعـد از                        

 و جامع هر دو امر مثل مرهم رسل و علي هذا         آن مراهم منبت لحم و اكاله مثل مرهم زنگار و لحم مثل مرهم جدوار             

  القياس استعمال كنند

  شقاق رحم و فرج

اكثر به سبب يبوست موجب تكاثف و تمدد اجزاي رحم عارض شود خصوصاً وقت والدت و گاهي از شدت درد و                     

ـ                 سيار غلـيظ  عسر والدت و يا به سبب كثرت جماع و يا ازالة بكارت و يا به سبب ورم حادث گردد و گهخـي شـقاق ب

گردد و گاهي مثل ثاليل گردد و باقي ماند و اگر چه موضع شقاق اندمال يابد و شقاق كه وقت والدت افتـد در ابتـدا                          

به باعث قرب زمانة طلق و از شدت درد حادث از آن ظاهر نشود و همچنين خون مترشـح از شـقاق از خـون نفـاس                           

 شقاق اندك اندك محسوس شود و بعد ايام درد طلـق مكـه              متميز نگردد و بعد از آن به حسب سكون درد طلق الم           

سه يا شش يا هفت روز باشد درد شقاق و سيالن خون از آن به خوبي ظاهر گردد و بالجمله اگـر شـقاق درد گـردن                           

رحم يا فرج باشد بعد كشادن فم آن به نظر كردن در آن و يا در آئينة كه پسيش فرج نهاده باشد محـسوس شـود و                           

المات شقاق لزوم وجع است و اگر زن انگشت داخل كند خون الوده برايد و به وقت جماع درد زياده شود و                      ايضاً از ع  

حشفه خون آلوده گردد و آنچه از ازالة بكارت افتد در آن درد عظيم و مدام سيالن خون عارض شود و خصوصاً چون                      

باشد عالج از چربي مـرغ و چربـي بـط و            گردن رحم تنگ و آغثيه و عروق بكارت ضعيف بود و تضيب مجامع بزرگ               

ساق مغز گاو و روغن بنفشه و موم مرهم ساخته استعمال كنند و مرهم سفيدآب كـافوري و آنچـه در شـقاق مقعـد                         

گذشته نيز نافع است و حمول و طالي مرهم باسليقون به اندك از شحوم و روغن مذكور آميخته و كذا مغز ساق بقر                       

 و كذا روغن سوسن به علك البطم و زفت گداخته و ايضاً حمول اقاقيا و كذا خاكـستر                   به روغن بنفشه و زفت سرشته     

سرگين به روغن گل سرشته هر واحد مفيد بود و آنچه ازالة بكارت باشد و هنوز تازه بود در آبي كه ادوية قابض مثل                        

د و ايضاً به روغن گـل هـر لحظـه           مازو و شاه بلوط و گلنار و گل سرخ جوشانيده باشند بنشانند و بدان استنجا نماين               
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چرب نمايند و خاكستر چوب انگور بر پارچه نهاده و بر فرج بندند و فاوزهر حيواني سـائيده و نوشـانيدن بالخاصـيت                       

مفيد است و به قول شيخ در شراب قابض و در روغن زيتون نشانند يا پارچه بدان تر كرده بردارند و بعد از آن  صوف 

طي يا مرهم مدمل آلوده در فرج نهند تا مانع از التجام گردد و مجامعت بر ايشان آسـان شـود و                      بر ؟ پيچيده به قيرو    

بفرمائيد كه ساكن ماند و اگر قرحه گردد ادوية منقية آن استعمال كنند بعدد از آن مراهم مذكور در قروح كه بـدان                       

 والدت يا از ازالة بكارت فرج نهجـي بـشگافد           گل مختوم و مانند آن آميخته باشند به كار برند  گاه باشد كه از عسر                 

كه ميان دبر و قبل حجاب تنماند و پيش و پس يكسان گردد در اين صورت مغز ساق گـاو و پيـه گـردة بـز و مـوم                              

سفيد مساوي بگدازند و صاف كرده و قدري سنگ جراحت و مرداسنگ سوه آميزند و بر رفاده نهاده بربندند و تا يك                      

و از جماع و حركت منع كنند و از موم زر و سه توله پيه گردة بز و دو توله روغن گل نه توله دم                         ماه مداومت نمايند    

االخوين سفيدة كاشغري هر يك سه درم مرداسنگ يهوج تير سوخته هر يك دو مثال سفيدي بيـضة مـرغ دو عـدد                       

وت و دم االخوين و خوالن هـر        مرهم ساخته به كار برند كه مجرب است و اگر خاكستر چرم بودار و مقل مكي و انزر                 

يك سه ماشه در مرهم ابيض اميخته در پنبة منروفة نو آلوده در شبانه روز تا بست بار استعمال نمايند و دو سه مـاه     

متواتر و غذا كله پاچة تنوري دهند براي شقاقي كه بعد از تولد بچه به هم رسد و بول بي اراده هر وقت جاري باشـد                          

فرمايد كه حال شقاق خالي از اين نيست كه يا در داخل رحم بود و يا در                 حذاق شيخ الرئيس مي   اقوال  . آزموده است 

گردن آن و قريب از آن باشد پس معالحجة داخل به حموالت نافذ و قطورات مرزوقه از آب ادوية قابضه مخلـوط بـه                        

 و به حسب عالج او هر چيز الذع         مراهم مصلحه مثل مرهم معمول از اقليميا و مرادسنگ و مرهم شقاق مقعد نمايند             

اجتناب كنند و اگر احتياج به قدري انضاج افتد مثل مرهم باسليقون به شحوم بـدان آميزنـد و اگـر بـا شـقاق غلـظ                   

شديد باشد و بر آن طول مدت و قلت قبول عالج داللت كند مرهم قراطيس بـه روغـن گـل اسـتعمال كننـد و اگـر                    

االنباط بادي شريك گردانند و چون درد نشيند معالجه به عالج شقاق ساذج             احتمال اين نكند روغن سوسن و علك        

كنند و خصوصاً چون متقرح گردد و گاهي در متقرح احتياج به مثل قشورمس باريك سوده يا زاج يا مازو يا مجموع                      

د مـدام لـزوم ايـن       اين هر سه افتد و اما در شقاق خارج بيشتر استعمال توتيا باريك سائيده به زردة بيضه كفايت كن                  
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نمايند و ايضاً مرهم سفيدآب سيد اسمعيل گويد آن را كه شقاق بعد والدت يا از سوءمزاج خشك افتاده باشد و كهن 

گشته و داخل رحم بود چنانچه نتوان ديد عالجش چنان بايد كرد كه از ادوية مراهم شياف سازند و به اندرون رحـم              

هـاي  م و در عالج شقاق مقعد مذكور شد همـه سـود دارد و گاهگـاه بـه آب                  ها كه در عالج قرحة رح     رسانند و شياف  

 ابـن   .قابض حقنه سازند و آنچه ظاهر بود توتياي مغسول با زردة تخم مرغ و مرهم اسفيدباج طال كردن كفايـت بـود                     

رة ماش  نويسد كه هر صباح شربت بنفشه يا شربت خشخاش هر كدام كه باشد ده درم بنوشانند و غذا مزو                  ميالياس  

به شيرة بادام دهند و بگيرند پيه بط و پيه مرغابي و پيه بز همه را گداخته صاف كـرده و مغـز سـاق گـاو در روغـن                              

بنفشه و اندكي زفت و بر موضع طال كنند و يا بگيرند روغن سوسن ده درم و در آن اندك صمغ بطم يـا زفـت حـل                            

كه پيه كوهان شتر و مغز ساق بز و يا روغن بنفشه و زفت              كرده ضماد نمايند و يا بر موضع طال كنند خجندي گويد            

نويسد كه گاهي از ازالـة بكـارت         مي  گيالني .و علك االنباط استعمال كنند و عالج او قريب از عالج شقاق مقعد است             

 انقطاع يا انشقاق عروق عارض شود و خون چندان سائل شود كه در بدن باقي نماند و زن هالك شود و در اين حالت

بايد كه اطراف محكم بربندد و بگيرند روفن جدوار تاليف ما و اندك گرم كرده با پنبه يا پارچه آلوده در آنجا نهند تا                        

به جراحت رسد و اين روغن بهترين ادوية در چنين حاالت است و اگر سه چار مرتبه تجديد آن نمايند اولـي باشـد                        

 موضع شقاق نرسد حقنة رحم به مـراهم متخـذ از قيموليـا و               گويد كه چون دوا به    محشي شرح اسباب و عالمات مي     

هاي قابض مثل آب بارتنگ و آبي كه در آن برنج تر كرده باشند به عمـل آرنـد و در شـقاق                 مرداسنگ محلول در آب   

  متقرح عالج قروح رحم نمايند و در اينجا از عمل آهن و ادوية كه سوزش بسيار كند اجتناب نمايند

  اجتماع آب در رحم

شود و در آن محتقن گردد و اسباب او مثل اسباب استسقاي زقي بود عالمـتش                گاهي در رحم زنان آب جمع مي      

اين است كه احتباس حيض بر آن تقدم كند و قراقر در شكم كثرت نمايد و خصوصاً وقت حركت و رفتار دور اسـفل                        

وبت مائي افراط كنـد و گـاهي گمـان          شكم ورم نرم عارض شود و گاهي حال مثل صاحب استسقا گردد و سيالن رط              

شود كه حمل است و گاهي دفعته آب بسيار از فرج جاري گردد و شكم و عانه درد كند عالج در تنقية بدن و رحـم                          
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كوشند و مدرات حيض بدهند و اضمدة محلله و استسقاي زقي و هر چه در عالج استسقا گذشت و در سيالن رحـم                       

ياضت و قي نفع تمام دارد و اين دوا منقي رحم اگر خشك بردارنـد مخـرج رطوبـات              بيايد به كار برند و گرسنگي و ر       

شود و اگر با شراب تر كرده بردارند بچه بيندازد و اگر با عسل              رحم است و اگر با روغن كنجد بردارند نافع آبستن مي          

نگ نمك تلخ نمك طعام     مخلوط كرده بردارند معين بر حمل شود و نركچوربا و كهنه باديان ؟ ؟ تخم شبت نمك س                 

جواكهار كوفته بيخته در شيشة نگاهدارند وقت حاجت تريلته آلوده يا خشك در صره بـسته بردارنـد و ايـن فرزجـه                       

منقي دافع وجع رحم است كه از آب گنده بود باي به رنگ كف دريا هر يك يكحصه بهروزه خشك نمك الهوري هر 

 و يكي در زير دهن رحـم و دو در اطـراف آن گذارنـد تـا سـه روز                     يك دو حصه جمله كوفته يبخته سه پوئلي بندند        

چنين عمل كند تنقية رحم نموده وجع دور سازد مجرب است و ايضاً كه در جذب آب رحم و دفـع ضـربان مجـرب                         

اجمود باهرنگ بهروزة خشك هر يك يك درم تخم سويه نمك الهوري هر يك نيم درم شهد آن قدري كه ادويه در                      

 و شهد را گرم كرده ادويه كوفته بيخته آميزند و به پنبه كهنه مخلوط ساخته بردارند و ايـن مـرهم                      آن سرشته شود  

جهت تنقية رحم نافع است گل خطمي بابونه اكلل الملك بزر كتان حلبه گل سرخ تخم ترب مرمكي كند هـر يـك                       

رغ دو عدد زعفـران سـه ماشـه         چهار ماشه مقل اشق هر يك دو ماشه پيه مرغ روغن هر يك چهار توله زردة بيضه م                 

ادويه كوفته بيخته با پيه روغن گداخته و زردة بيضه آميزند و با لته آلوده بردارند و بعد اين شيافات مدرة حيض بـه                        

كار برند و اين حمول تنقية رحم از رطوبات كند مرمكي قرنفل نر مساوي كوفته بيخته در لته بسته هر صبح و شـام                        

يه رحم كند و ايضاً كه منقي رحم آب است بهروزه قرنفل مرباي برنگ نمك الهوري نركچـور                  بردارند در سه روز تنق    

فرمايد كه فصد كننـد اگـر احتيـاج آن باشـد و              مي  شيخ .مساوي به روغن كنجد آميخته به پنبه لوث مكرده بردارند         

- ضمادات استسقا استعمال مي    اي كه در  رياضت استعمال كنند و در اشياي مدر ماهيت قوي االدرار بنشانند و ادويه            

هاي مستسقين و   كنند بكار برند تا نضج يابد بعده مدرات قوي حيض به عمل آرند و مدرات بول بنوشانند و در حقنه                   

  .شيافات مدر ماده و حيض باكي نيست و حمول خربق سفيد نافع است و آب بسيار اخراج نمايد

  نفخة رحم و رياح آن
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ع ريح در رحم ضربه يا سقط با عسر والدت يا انقالب رحم يا اسقاط مضعف مزاج             سبب اولي حدوث نفخه و اجتما     

رحم از الم آن است و يا سوءمزاج بارد غير مفرط مضف حرارت و يا انجماد خون يا شدت غلبـة بـرودت مـسدد فـم                           

آنچـه در خلـل ليـف       رحم و مادة رياح يا در فضاي رحم يا در ميان ليف او يا در زواياي او محتقن گردد و نفخ آرد و                        

تر بود از آنچه در زوايا باشد و او از آنچه در تجويف باشد و عالمات اين مرض آن است كه از شدت قـوت                         باشد صعب 

احتباس ريح در رحم و در ليف او نفخ مع وجع و تمدد در عانه و صالبت شكم پيدا شود و وجع در كنج ران منبسط                          

اال تاخم معده و حجاب برآيد و دست زير ناف زننـد و آواز مثـل آواز بلبـل                   ها فرود آيد و طرف ب     گردد و به سوي ران    

برآيد و حال او شبيه به استسقاي طبلي باشد و گاهي درد او از جائي به جائي منتقل شود و بادي مغص و ضـربان و                          

 و زهار بلند گـردد      خلش باشد و آن را كمادات قوي حار ساكن كند و به اعادة سردي عود نمايد و از غمز قراقر نمايد                    

اند كه اشتمال رحـم     و گاهي اين ريح مدت العمر باقي ماند و عالج نپذيرد و گاهي وقت جماع آواز آيد و گمان گرده                   

تنقيه بدن به مسهل بلغم و حـب ايـارج نماينـد و              عالج   .بر مني مرد اين ريح را چنان تحليل كند كه گويا هيچ نبود            

م محلل رياح مثل بابونه و اكليل شبت و مرزنجوش و مصعكي و پودينه و سداب                جوارش كموني بخورانند و ادوية گر     

و تخم كرفس و باديان و برنجاسف و زيره و نانخواه به طريق حقنه و فرزجه و ضماد و كماد و آبزن استعمال كننـد و                        

د و مثانـه و در      كماد به مثل شونيز و جاورس و اوخال آب سداب و شرب حلبه به عسل و هر چه در عالج ريـح گـرد                       

عالج استسقاي طبلي گذشت نافع بود و ايضاً براي درد رحم مع برآمدگي زير ناف كه گاهي پيدا شود و گاهي زائـل                       

گردد و سرگين فاخته به روغن گل سائيده بردارند و بجاي برآمدگي برگ شبت پخته بربندند و باديان هرويا هر يك                     

د باز اگر قبض باشد سناي مكي شش ماشه افزايند و اگر از نفخة رحـم                چهار ماشه جوشانيده گلقند داخل كرده دهن      

بعد خوردن طعام شكم به شدت كالن و منتفخ گردد جوارش كموني شش ماشه شيرة باديان چار ماشه عـرق مكـوه                      

ماشه بيخ  الثعلب هر يك چهار     ده توله گلقند دو توله دهند و روغن بابونه نيم گرم بمالند بعده باديان فوه الصنغ عنب                

باديان خارخسك تخم خرپزه هر يك شش ماشه جوشانيده گلقند دو توله داده مسهل دهند بعده هليلة مربـي يـك                     

عدد عرق باديان مكوه هر يك پنج توله نبات يك توله بالنگو پنج ماشه پاشيده بدهند و نخوداب دهند بـاز مـصعكي                       
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شه شيرة تخم خرپزه شش ماشه نبات يك توله دهنـد بعـده             ماشه سوده به گلقند توله سرشته با شيرة باديان چار ما          

اگر در پهلو درد و كسك رياح و پيچ در شكم معلوم شود ريشه خطمي تخم مر هر يك چهار ماشـه بـه عـرق عنـب                            

الثعلب دوازده توله جوشانيده شيرة تخم خيارين شش ماشه شربت بنفشه دو توله دهند و ايضاً كه درد رحم و شكم                     

ني عنب الثعلب هر يك شش ماشه برگ سداب چهار ماشه خطمي سه ماشه جوشانيده به روغن بيـد                   باشد تخم كاس  

انجير يك توله دهند باز گل سرخ چهار ماشه سناي مكي نه ماشه مويز منقي ده دانه باديان گل بنفشه هر يك چهار            

 نمايند بعد از آن قـرص گـب         ماشه جوشانيده گلقند دو توله بدهند و به جاي درد فلوس خيارشنبر روغن گل ضماد              

الثعلب شيرة باديان هر يك چهار ماشه در        صغير چار ماشه سوده به كلكانج بزوري يك توله سرشته همراه شيرة عنب            

الثعلب ده توله برآورده شربت بزوري دو توله حل كرده بهند و اين سفوف رياح رحم را ببرد و زنان آبـستن        عرق عنب 

را قوت دهد پودينه باديان هر واحد يك نيم درم مرواري ناسفته عاقرقرحا هر يك دو درم را سود دارد و معده و جگر     

زربناد درونج تخم كرفس وج تركي جوز بوادار فلفل دارچيني خيربوا هر يك سه درم زنجبيل مصعكي يك نـيم درم                     

يل  رياح از اسفل نمايد شكر همچند همه شربتي دو درم تا سه درم و معجون بزور مسمي به عطائي و همه آنچه تحل

نويسد كه حمول كباش قرنفل در تحليل رياح رحم و نفخة آن مجرب              سويدي مي   اقوال حكما  .رياح رحم را نافع بود    

من است و از مابقي و غيره نقل كرده كه شرب يك درم غاريقون و كذا تفط سياه و كذا قطران و كذا آب فنجنكشت                         

رشته و شرب و حمول درونـج و كـذا زربنـاد و كـذا كمـاذريوس و حمـول                    و طبيخ آن يا خشك او سوده به عسل س         

پودينة حبلي و كذا سداب سوده در زيت پخته و كذا عصارة حماحم و كذا غاليه و جلوس در طبـيخ شاهـسفرم هـر                         

بـه  كند اين را شرب ايارج لوغاذيا و سـنجرينيا          فرمايد كه نفع مي   واحد نفخة رحم و رياح آن را تحليل كند شيخ مي          

ماءاالصول وماءالبزور بعد تنقية ماده فاعلة آن از بدن در رحم به مثل ايارج فيقرا خصوصاً اگر مرض مزمن شده باشد                     

و به مثل ايارج اركاغانيس و روغن كلكالنج اين را بسيار نافع است و شيافات به مثل مقل و عود بلسان و حـب آن و                          

وغن سداب و روغن شبت نطول سازند و بر رحم ضماد معمول از مثـل    به روغن ناردين ئر روغن سداب بردارند و به ر         

سداب و تم فنجنكشت و زيره و قنطوريون و برنجاسف و مرزنجوش و انيسون و پودينـه و سـليخه و نـانخواه و سـائر                          
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حاجم ناري بزور نمايند و در آبي كه اوية مذكوره جوشانده باشند و تبخير به ادوية حاره كنند و بر عانه و رحم لزوم م      

نمايند و براي رياح رحم و حمرثا يك نيم درم مقل كه در آن يك درم زيره و يك درم مصعكي باشد هر روز بخورند                         

صاحب كامل گويد مريضه را اندك جوارش كموني بدهند و از تخم كرفس و انيسون و باديان نانخواه و فطراسليون و                     

ال شراب ريحاني كهنه دهند و سنجرينيا نيم درم تا نيم مثقـال             قرومانا و تخم سداب مساوي باريك سائيده يك مثق        

به آبي كه در آن قرومانا و تخم كرفس و نانخواه جوشانيده باشند بدهند و زير ناف و بر عانـه روغـن شـبت و روغـن                            

ه شـراب   سداب بمالند و اگر فائده نشود جاوشير نيم درم و جند بيدستر و ابوال ابل هر واحد يك نيم دانگ سائيده ب                     

ها و فرزجات نافع اين استعمال كنند و اين حقنه ريـاح رحـم را نفـع         كهنه يا نبيد مويز و عسل صرف بدهند و حقنه         

كند بگيرند بابونه شبت مرزنجوش برنجاسف افسنتين نمام شيح سداب تخم كرفس اكليل باديان انيسون زيرة سـياه                  

و آب او ربع رطل بگيرند و روغن يسمين و روغن نـادرين و  نانخواه حرمل هر يك به قدر حاجت و درآب خوب بپزند  

روغن قسط هر يك سه درم آميخته در رحم حقنه كنند اندر آن بابونه و اكليل المك و شـيح و برنجاسـف و نمـام و                           

مرزنجوش و سداب و برگ ترنج و كرفس و برگ شاهبانج و مانند آن جوشانيده باشند بنشانند و ثفل ايـن ادويـه بـر                         

ماد نمايند و ؟ ؟ در اين مرض نافع است اگر يمك درم از آن مطبوخ بهĤب زيره و آب سداب تـازه بخورنـد و                          رحم ض 

محاجم تاري بر اسفل ناف نهند و پس اگر زائل نشود ايارج فيقرا و حب منتن بخورانند كه نافع است و اگر دانند كـه     

له دست خود را به خطمي در روغن كنجـد طـال            اين علت به سبب خون جامد مسد و فم رحم است امر كنند كه قاب              

كرده دررحم داخل كند و اخراج آن نمايد و از خارج بر فم رحم اين ضماد كنند بگيرند انجير خشك و خوب كوفتـه                        

به شير تازه حل كرده به اندك زيره و بورق بسرشند و ضماد قبل نمايند و اگر از اين فرزجه سازند بهتر بـود و ايـضاً                           

امد و مواد غليظ محتبس در رحم اين حقنه كنند بابونه اكليل الملك برنجاسف هر يـك ده درم شـبت                     براي خون ج  

نمام ارمني هر يك چهار درم اصل السوس پنج درم بنفشه مثل اوفراسيون مشكطرامشيع بزر كتان حلبه هر يك سه                    

سي درم از آن گرفته پنج درم       درم مرمكي يك نيم درم در چهار رطل آب بجوشانند تا به يك رطل رسد صاف كرده                  

روغن زنبق و روغن خلوق آميخته حقنه رحم كنند محمد بن الياس گويد كـه هـر صـبح جـالب از تخـم كـرفس و                           
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باديان و انيسون هر واحد سه ردم و از شكر سفيد ده درم بنوشانند و اين سفوف يك مثقال به جـالب شـكر ده ردم                          

ب كامل گذشت اال در اين جا كرويا عوض كرفس نانخواه است و ايـن               بدهند و نسخة ان همان است كه در قول صاح         

ضماد نافع اين مض است زرة سياه بورة ارمني مقل هر واحد سه درم انجيـر خـشك ده درم در شـير تـازه و باريـك                    

 سائيده بر عانه ضماد كنند و روغن قسط و زنبق بر ناف و زهار بمالند خجندي گويد كه تخم كرفس باديان انيـسون                      

هر يك يك درم جوشانيده با گلقند عسلي يا شربت اصول ده درم بدهند يا مءاالصول به شكر بنوشـانند و چنـد روز                        

بر اين مداومت نمايند بعد از آن شربتي از ايارج ؟ بخورانند و اين ضماد نافع است مقل بورق كندر هر يك يك جـزو                         

زند و زير ناف ضـماد كننـد و عـالج ايـن قريـب از عـالج                و انجير خشك به قدر حاجت همه را كوفته در شير تازه بپ            

قولنج ريحي است سعيد گويد زناني كه به كثرت رياج متولد در رحم به سبب سوء مزاج بـارد ايـذا يابنـد عالمـتش                         

بايد كه مثل جوارش كمئـوني بدهنـد و اگـر           سقوط حمل ايشان در شهور اول اعني اول و ثاني و ثالث است پس مي              

ندك تخم كرفس و باديان و انيسون به شراب كهنه بدهند و به روغن زنبق كه در ان مشك حـل كـرده                       فائده نشود ا  

باشند حمول كنند و حقنة رحم به طبيخ مرزنجوش و ؟ و مروماحوز و شيح و نمام به روغن ياسمين يا روغن ناردين                       

ارج كننـد و غـذا سـفيدباج يـا گوشـت            نمايند و مريضه را در طبيخ همين رياحين بنشانند و تنقية بدن او به حب اي               

نويسد كه طبيخ به رنگ كابلي و ابهل و اصل السوس و تـم كـرفس و زنجبيـل و زربنـاد و                       بريان دهند ميرعوض مي   

سياه دانه و حب القرطم با عسل در ايام زمستان و خطمي و انيسون و باديان و اشـنه و سـاذج ب شـكر در تابـستان            

بابونه و اكليل و مانند آن سازند و شياف از باديان و انيسون و تخم كرفس و سـداب                   دهند و تكميد و تضميد به مثل        

  و صعتر مساوي كوفته بيخته به كار بردن در تحليل رياح مجرب است

  ميالن رحم

و او آن است كه رحم به طرف يكي از دو شق ميل كند و فم رحم از محاذات فرج زائـل شـود و سـبب ان اسـت                              

دو شق از ورم صلب بود و پس دارم كشيده شود و شق صحيح منجذب گردد و گاهي تكاثف يا                    گاهي صالبت يكي از     

تقبض از سردي يا خشكي در يك جانب بود پس هر دو حجانب در رطوبـت و اسـترخا و يبوسـت و تـشنج مختلـف                           
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يظـة  گردد و گاهي امتالي عروق خاصته يك جانب بود چنĤنچه هنگام احتباس حـيض و گـاهي انـصباب اخـالط غل                     

لزجة مثقله در يك شق گردد پس شق ثاني به سوي آن منجذب شود و گـاهي از كـشيدن و برداشـتن بـار گـران و                        

جهيدن و رسيدن عارض گردد و بيشتر از آن اختناق صالبت است يا از امتال به احساس صـالبت يـا تمـدد عـروق و                          

 بول و براز بند گـردد و عـالج اگـر بـه سـبب                احتياج آن به استفراغ نيز دريافت گردد و باشد كه زحير عارض شود و             

ها و حموالت   صالبت بود علج ورم صلب رحم نمايند و اگر موجب آن تكاثف باشد به غير ورم و ماده ملينات از حقنه                    

هاي حارة رطبه ملينه استعمال كنند و در آبزن مرطب نشانند و به طبـيخ انجيـر و حلبـه و مغـز                       و مرخات به روغن   

 روغن كنجد آميخته حقنة رحم كنند و روغن بابونه و پيه بط و ماكيان بمالند و برگ كرنب پخته با قرطم و تم كتان

پيه ماكيان و روغن كنجد آميخته و حمول سازند و حمام مرعب كنند و غذا حسن الكيموس دهنـد و اگـر سـببش                        

ود به مسهل بلغم و حـب ايـارج         ها بود فصد صافن از محاذي شق مائل كنند و ار انصباب رطوبات سبب ب              امتالي رگ 

تنقيه نمايند و به قول شيخ روغن بيد انجير بنوشانند و ايضاً حموالت منقيه به كار برند و روغـن بلـسان و رازقـي و                          

مانند آن بر عانه بماند و ر رحم رزق نمايند و به قول مجوسي در روغن زنبق غاليه گداخته و روغن خلوق و مشك و                         

رحم ريزند و اين اشياي خوشبو از جانب غير مائل به كار برند تا جانب مائل به رغبت خوشبو به                    عنبر و با قند آن در       

موضع خود رجوع كند و بدانند كه هر گاه سبب ميالن زائل شود و ميالن باقي بود قابله را بفرمايند كه انگشت را به                        

ض اطبا ايالقي و جرجـاني مينويـسند كـه نگـاه            قيروطي يا پيه بط و يا پيه ماكيان الوده رحم را راست كند اقوال بع              

كننند اگر در آن عالمات غلبة خون دريابند از جانبي كـه رحـم بـدان مـيالن كـرده رگ صـافن نهنـد و بـر هـر دو                             

ساقحجامت كنند پس اگر حاجت باشسد فصد هفت اندام كشايند و بعد استفراغ حب سكنبيخ و حبوب مخرج بلغـم                    

 روغن بيد انجير و سه م ابارج فيقرا هر صبح تا يك هفته يا نه روز بنوشانند و روغن بيد دهند و ماءاالصول به دو درم

انجير به اين نوع سازند كه بگيرند تخم بيد انجير مقدار يك من و انيسون و باديان و تخم كرفس هر يك كف بـاوي                         

ند و از خارج رحم به كرنب و حلبه هر دو           اميزند و بكوبند و روغن آن بستانند و فتيله بدان تر كنند و نينم گرم بردار               

پخته و كوفته ضماد كنند و اين حقنه به عمل آرند شبت و بابونه و مرزنجـوش و حلبـه و اجيـر خـشك جوشـانيده                           
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صاف نموده يك سكرجه روغن كنجد انداخته حقنة رحم كنند و اگر در آبزن كه اندر آن حلبه و مرزنجوش و بابونـه                       

ند صواب بود و اگر مزاج به غايت سرد باشد فتله ؟ سفيد يا روغن ناردين تر كرده بردارنـد                    و شبت پخته باشند بنشان    

ابن هبته اهللا گويد كه در ميالن رحم اگر بدن ممتلي و عروق ظاهر بود فصد از جانب مائل كنند و اگر خـون غالـب                          

ل نمايند و فرزجات محلله اسـتعمال  نباشد اسهال خلط غالب بدآنچه موافق او باشد بايد كرد و مريض را در حما داخ       

كنند و ر رحم روغن زنبق و غاليه اندازند و اصالح غذا و تعديل مزاج نمايند ابومنصور گويد كه گاه زدال فم رحـم از                         

موضع خود بعد اندمال قرحه در ان باشد و علجش اين است كه فصد بـسليق كننـد و كرنـب مطبـوخ و پيـه بـط و                             

جد مخلوط به كرنبر در صوفه نهاده زن بردارد و روغن بيد انجير يه ايارج فيقرا بنوشـانند                  ماكيان گداخته يا روغن كن    

و بر عانه روغن ناردين يا روغن رازقي بمالند و ادوية حقنه كه در قول ايالقي گدشت هر يك يك كـف گرفتـه در دو                     

نويسد كه زن را    مؤلف اقتباس مي  رطل آب بجوشانند تا نصف بماند و بر آن سكرجه روغن كنجد انداخته حقنه كنند                

بر بستر نرم خواانند و شراب ممزوج به آب بنوشانند تا بيهوش گردد پس دايه نگشت سـبابه را بـه روغـن گـل و يـا                            

ياسمين چرب كرده رحم را راست كند و شربت بزوري حار چهار توله در عرق خارخسك و خار شتر هـر يـك پـنج                         

 نمايند كي في الفور بول را بكشايد و رحم را به جاي خود برد و شيرة مغز قرطم                   توله حل كرده بنوشانند و اين رزاقه      

نه ماشه و تخم خرپزه و ؟ ؟ هر يك پنج ماشه لعاب بزر كتان و حلبه هر يـك ه ماشـه در عـرق جوانـسه و گـوكهرو                               

فت توله اميختـه در  براورده صبر هر واحد يك ماشه ريوند خطائي دو ماشه ؟ ؟ در آب زهره بز يمك عدد و شير بز ه         

روزي چهار بار به عمل آرند پس به معالجة زحسير و كاذب پردازند و مقويات رحم به كار برن و تـا دو هفتـه جمـاع                           

  نكنند

  انقالب رحم

كه آن را نتو رحم و خروج و بروز رحم و ؟ رحم و عقل نيز گويند پس رحم يا بهيئت اصلي به تمامه بيرون افتـد                           

دن او از فرج خارج شود و يا از هيئت اصلي منقلب گشته بروز نمايد چنان كه باطن او به تمامـه                      و يا فروسو آيد و گر     

ظاهر شود و منفذ گردن او ناپيدا گردد و انقالب حقيقي همين نوع است و حدوث اين مرض بر سه گوننه است يكي                       
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كشد يا بجهد يا ضربه برسد يا آواز سخت         از اسباب خارجي مثل ان كه زن ا جاي بلند ؟ بيفتد يا باار گران بردارد و ب                 

كند يا عطسة عظيم افتد و بدان سبب رباطات رحم مسترخي يا منقطع گردد و يا خوف شديد عارض شود چنان كه                      

ناگاه چيزي ببيند يا اواز عظيم بشنود و از آن بترسد در اعضا ضعفغ و استرخا پديد آيد و بدان سبب رحم بلغزد دوم                        

ل ان كه زن به دشواري زايد يا بچه گران بود يا قابله بچة مرده يا مشيمه را به سختي بكـشد يـا                        از اسباب والدي مث   

بچه دفعته خارج شود پس رحم نيز منجذب گردد و سبب اتصال عروق مشيمه از رحم منقلب شود سـوم از اسـباب                       

و بـدان سـبب رحـم منزلـق         داخلي مثل آن كه رطوبت بلغمي مرخي در رباطات رحم ريزد و آنها را مسترخي سازد                 

ها بخورد و پوسيده گردانـد      گردد و اين نوع زنان پير و كثيرالرطوبته را افتد و يا قرحه در رحم افتاده باشد و در رباط                   

پسي رحم فرود آيد و عالمات مرض مذكور اين است كه زن را درد عظيم در عانه و مقعد و تهيكـاه و پـشت عـارض                           

كثر بول و برا بند شود و گاهي كزاز و رعشه و خوف بال سبب عارض گـردد و در عانـه                      شود و گاهي با وي تپ ايد و ا        

چيزي ؟ در فرج شي نازل نرم دريابد و خصوصاً چون انقالب تام بود و اگر منفذ او محسوس نشود بدانند كـه تمامـه                         

 و گردن او افتاده پس اگـر        بيخ او منقلب و خارج شده و اگر ثقبه يافته شود و معلوم كنند كه غير منقلب خارج شده                  

باعث نتور رحم و رطوبت بلغمي باشد سيالن رطوبت از رحم بر آن گواهي دهـد و اال تقـدم سـببي از اسـباب ديگـر                       

شود و فرق ميان هر دو اين است كه مـشيمه تنـگ جـسم و باريـك                  باشد و گاهي در خروج رحم و ميمه اشتباه مي         

 زنبق يا روغن گل اندك روغن زعفران آميخته آميخته يا قـدري غاليـه               عروق باشد و رحم ضد او بود عالج در روغن         

در آن گداخته نيم گرم چند قطره در رحم چكانند اگر گردن رحم بيرون آمـده باشـد و منفـذ او بـاقي بـود و اال در                             

پشم نـرم مثـل     منقلب بر رحم بمالند بعده رحم را به موضع او رد كنند بدين طريق كه دايه را بفرمايند تا فرزجه از                      

گوي گرد بسازد و اقاقيا مرمكي كندر الدن گلنار برگ آس گل سرخ عدس مقشر مازو سبز مساوي كوفته بيخته بـه                      

شراب عفص بياميزند و بر آن ماليده در روغن مورد يا روغن گل فرو برده بدان رحم را به تـدريج دفـع كننـد تـا بـه                             

هـا  ها برداشـته و سـاق      از آن زن بر پشت خوابيده و سرين و ران          موضع خود رجوع كند و بايد كه در آن حالت و بعد           

كشاده ماند و بعد از آن رح به جاي خود نشيند به ادوية قابضه مصثل پوست نار و كزومارج و گلنار فارسي و پوسـت                         
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ـ                           االي آن  مغيالن بر عانه و نواحي فرج ضماد و نطول نمايند در فادة پارچة كتان چند تو يا پنبـه بـر فـرج گذاشـته ب

لنگوسه بندند و تا دو روز بر همان شكل بر پشت خوابيده ماند و اگر از غذا باز مانند بهتـر اسـت و اال چيـزي انـدك                 

قليل الماهيت و سبك مثل زردي بيضة نيم برشت و مانند آن توان داد و سوم روز كشاده فرزجه به آهستگي بيـرون                       

 هر دو روز اعادة اين عالج نمايند تا آن كه عود نكند و تا يك هفتـه                  آرند و فرزجة ديگر به دستور ساخته نهند و بعد         

مشي زنهار نكند و اكثر بر پشتچسبيده بماند و بعد از آن گاه گـاه تكيـه زده بنـشيند و لنگونـه نگـشايد مگـر وقـت                             

شد عالج پذيرد و حاجت ضروري و از اشياي حريفه احتراز نمايد و جماع تا دو ماه هرگز نكنند و آنچه از زوال فقره با

بهتر آن است كه در عالج اين مرض ل به حقنل لينه علوي خان و يا به ملين مبارك تن را از فضالت پاك كنند تـا                           

بار او بر رحم كمتر افتد و همچنين تنقية مثانه به مدرات مناسبه نممايند و اگر به سبب رطوبـت بلغمـي رحـم بـه                          

هل بلغم مثل ايارجات تربدي و كبار نيز كنند اقوال مهره سويدي گويـد              سوي خارج بروز كند تنقة بدن به ادوية مس        

كه ضماد و بخور سرگين گاو و كذا بهروزه و جلوس در طبيخ برگ اس و حب آن و سركه و جفت بلوط و برگ آن و                           

مـازو  مازو و برگ مصعكي و جوز السر و برگ و شاخ بزم طرفا و ؟ و خرنوب شامي و ؟ و ضماد و بـرگ انجيـر و كـذا                   

سوخته در غراب سرد كده و كذا عصارة صفرجل و كذا سعد و كذا صوف كبش و مالش روغن بيد انجير و كذا روغـن              

جوز ماكول و كذا روغن بادام تلخ و شرب و حمول و مصعكي و فرزجة مغز صنوبر كبار باريك سوده به عسل سرشته                       

و شرب جند بيدستر يك حمصه هـر واحـد ؟ رحـم      و حمول و ضماد و بخور فقراليهود و بخور و خحمول نفط سفيد              

فرمايد كه اين مرض اگر نو باشد و مريض جوان بود سيد قبول عـالج آن تـوان داشـت و اوالً ابتـدا بـه                          كند شيخ مي  

هـا  اطالق طبيعت از حقنه و ادرار بول به مدرات نمايند و چون از اين فـارغ شـوند زن را بـر پـشت بخواباننـد و ران                           

و پشم مرغزي بگيرند و پيچيده بر رحم نهند پس صوف ديگر بگيرند و له عصارة اقاقيا يا به شراب كه                     كشاده ممايند   

در آن چيزي قابض حل كرده باشند الوده به رحم گذارند و به رفق ؟ داخل رد كنند تا آن كه همه صوف بـه داخـل                           

ها با   را بفرمايند كهخ بر پهلو بخوابد و ران        رجوع كند بعده پشم پارة ديگر كوفته به سركه تر كرده بر فرج نهند و زن               

هم نهد و آن پشم پاره را نگاهدارد تا بيرون نيفتد و محاجم بر اسفل نـاف و بـر كمرگـاه نهـاده بمكنـد و عطرهـاي                             
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خوشبو ببويانند تا رحم به سبب آن به سوي باال صعود كند و بوي ناخوش از ان دور اندازند تا رحم بـه اسـفل گريـز                           

ون روز سوم آيد صوف آن را بدل كنند و پشم ديگر به شرابي كه در آن برگ مورد و گـل سـرخ و اقاقيـا و                            نكند و چ  

پوست انار و غير آن جوشانيده باشند تر كرده نيم گرم بنهند و از آن بر ناف و عانة او نطول نمايند و بـدان لـصوقات                           

خ اذخر مورد و گـل سـرخ نـشانند و بايـد كـه از                معمل از سويق عئس به قوابض استعمال كنند و بعد از آن در طبي             

اشياي نمكين و معطسات و آنچه سرفه آرد اجتناب نمايد و سكون و راحت اختيار كند صاحب كامل گويد كه اگر به                      

سبب رطوبت لزجه بود تنقية بدن به ادوية مسهلة بلغم و رطوبت مثـل حـب ايـارج و اصـطخيقون و تربـد و شـحم                           

 آن كنند و حقنة رحم نمايند به روغن فرفيون چيد كه در آن انـدك خلـوق يـا قـدري از                       حنظل و حب الليل و ناف     

غاليه گداخته باشند و بعد از آن زن را امر كنند تا بر پشت بخوابد و زير سرين ان تكيه گذارد و زان منـضم سـازد و                            

 از شراب قابض پخته صـاف       فرزجه مثل گوي ساخته در آبي كه قرظ و طراثيث و مازو سز و خرنوب الشوك و اندكي                 

كرده و در آن اقاقيا و سك و رامك برابر گداخته باشند تر نموده و بدين فرزجه رحم بارز را به رفق دفع كنند تـا بـه                            

جا بگذارند بر عانه اسفنج در سركه خمر ممزوج به آب كه در آن اقاقيـا و رامـك                   موضع خود برسد و فرزجه را در آن       

نهند و زن را امر كنند كه بر پشت بخوابد و يك پاي را بـر ديگـر پيچيـده دارد و اشـياي                        حل كرده باشند تر كرده ب     

خوشبو آن را ببوياند و روز سوم فرزجه را برآرن و زن را در آب قمقم يك ساعت بنشانند و چون فرزجه خارج شـود                         

 و اگر رحم به حال خـود رجـوع          آن را رد كنند به ادوية مذكوره تر كرده و اين عمل سه دفعه كنند و هر روز يك بار                   

نكند مجمة ناري قريب ناف بر هر دو جانب مراق البطن نهند و بر عانه و نواحي فرج بقرظ و طراثيث و گلنار و مـازو                          

و اقاقيا و عصارة لحيته التيس باريك سائيده بهĤب مورد وآب بارتنگ ضماد كنند و هر گاه كه بـروز رحـم از اسـباب                         

ها و اضمده كنند و حاجت به ادوية مسهله نبود و اگر رحم به              -ين ادويه از فرزجات و حقن     خارجي باشد عالج به هم    

تمامه سر بيرون آرد و دوران عالج فائده نكند و فاسد گردد جمله رحم بيرون كشند و خوف هالك نكنند بهر آن كه                       

نوبـسد كـه ايـن دوا    بـات خـود مـي   قدما معاينة كرده اندكي را كه تمام رحم او كشسيدند و زنده ماند گيالني و مجر       

جهت نتور رحم به اكثر اقفسام خصوص ان كه به سبب سقطه باشد نافع است خربطه بسازند و ثفل روغن ديودار پر                      
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كنند و به طريق قالب بزور اندرون كنند و روغن مذكور اوالً و بعد از آن روغن گل بر كمر و اعضا مالند و تقويـت دل                           

 و شربت گاوزبان و قرص عنبر و امثال آن و رينوقت الزم است سعيد گويد كه اوالً تنقية امعا                    به ياقوتها و دوائالمسك   

ها خالي شوند و از رجوع رحم بـه مكـان او            از ثفل به حقنه و ادرار بول از مثانه كنند تا هر دو از فضلة موجود در آن                 

 سرين باشد و ساقين را كشاده دارد و زير عجـز            مانع گردند پس مريضه را امر كنند كه بخوابد و سر او پست زياده از              

او تكيه نهند و بر جزو خارج رحم روغن گل نيم گرم نطول نمايند و در آن صوف تر كرده تكميد فرج و جزو خارج از 

ان كنند و فرزجه در آب ادوية كه در قول صاحب كامل گذشت تر كرده بدان رحم بارز را به رفق به سوي فوق دفـع                          

به موضعش رجوع كند و فرزجه همان جا نچسبد و يك پاي ديگر نهد و روز سوم فرزجه بردارند و مريـضه                      نمايند تا   

را در آب رياحين بنشانند و چون از آب برآيد فرزجة ديگر مثل اول بردارند و اين عمل سـه روز عمـل كننـد و اگـر                            

ايند و اگر غلبة رطوبت باد تنقيـة بـدن          مريضه را حكه عارض شود موضع را به آب برگ تعنع و پوست انار مطبوخ نم               

؟ صبر و ايارج كنند و حقنة قبل و به روغن زنبق كه در آن غاليه گداخته باشند به عمل آرند و چون رحم خارج             / به  

شود و باقي ماند و در آن عالج فائده نكند و سياه گردد آن را بكشند كه آن ساقط شود انطاكي گويد كه اسـتفراغ از                          

د بعد از آن در طبيخ قابض مثل مورد و ماو و سماق بنشانند و تضميد بدان خـصوصاً سـرد بلـوط و آرد                         رطوبات كنن 

حلبه و جو نمايند مصنف اقتباس نوشته كه در انقالب رحم نهادن ضماد از گچ و زردي يضة سـنگ پـشت و روغـن                         

ه رحم به جاي خود قـرار يافتـه ان          گل بر حوالي ناف و كمرگاه و پشت از تجارب راقم است تا آن كه ؟ معلوم شود ك                  

گاه در آبزن قابض به احتياط تمام نشانند و بچه دان سگ و گرگ و گربة خانگي و موشك پران خشك كرده سـوده                        

سه ماشه نبات برابر آميخته با شربت درد خورانيدن از مجربات انطاكي است و غذا شورباهاي قابضه چون سنگخوار و                    

  ها و چيزهاي تر و لغزانيده پرهيز كنندرديدراج دهند و از آب سرد و س

  اختناق الرحم

اين مرضي است شبيه به صرع و غشي و مبدأ آن از رحم بود و آفت آن به جهت مشاركت قوي ميان رحـم و دل                          

و دماغ به سوي قلب و دماغ به توسط حجاب و بكه و شرائين وارده متاذي گردد و بـه سـبب آن يـا احتبـاس خـون                          
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انة دراز و كثرت آن در رحم و يا كثرت مني و احتباس آن در ادعية خود و خصوصاً در زنان نوريده                      حيض است تا زم   

و دوشيزة زنان بعيد العهد از جماع كه معتاد به جماع باشند و استحالة آن محتبس به سوي برودت و اين اكثر بود و                        

ا مني محتبس شود و به فساد مذكور فساد         يا استحالة او به سوي حرارت و عفونت آن اندك بود پس هر گاه هيض ي               

گردد و به سوي كيفيت سمي بارد با كيفيت سمي حار عفن مائل شود ضرر آن به قلب و دماغ بـه دو وجـه متـادي                           

گردد يكي آن كه رحم ايذا يابد و از آن متشنج و متلص گردد به سوي فوق يا به جانب راست و چپ و پيش و پـس                            

ر عروق و بنابر هرب از موذي و از شيخ او ضرر القلـب و دمـاغ بـه سـبب مـشاركت                       به حسب ايجاب مادة محتبس د     

الحق شود دوم آن كه از آن مادة فاسد بخارات روي سمي مرتفع شود و به قلب و دماغ رسد و از آن اين مرض پيـدا         

 سـبب توسـيع     گردد و هر گاه مادة حيض در عروق محتبس شود و عروق از آن ممتلي گردد و آن منفذ نيابـد و بـه                       

ها در جرم رحم غلظ خود پراكنده شود پس عروق و يا ميالن رحم به يك جانب درد پيدا كند و باشد كه ماده از رگ

رحم را ؟ گرداند يا در آن منبسط نشود بلكه در يك موضع از رحم نافذ گردد و ورم آرد پس در رحم تقلص و تشنج                          

دة حيض ديگر بر آن وارد گردد و او نيابد و ضر  بـه اعـضاي رئـيس                   پيدا كند و ان تشنج و تقلص زياده شود چون ما          

بيشتر از ضرر  مادة اول متادي شود و به قول جرجاني بعضي از ان ماده در رحم راه نيابـد و در گـذرهاي او بمانـد و                      

اگر مزاج اصلي   فاسد شود و بعضي از ان باز گردد و در همه پراگنده شود اما آنچه د رح و حوالي آن ؟ به فساد گردد                         

سرد باشد استحالة او به سردي غلظ بود و اگر مزاج اصلي گرم باشد استحالة او به گرمي و عفونت بود و بخارات كـه                         

از ماده غليظ درد سوداي سوخته به باال صعود كند از ان مثل صرع و غشي و دلتنگي و ضجر تولد كنـد و از اتـصال                           

ي بگردد و طبق النفس و خفقان پديد ايد و باشد كه از احتبـاس منـي                 رباطات رحم به حجاب دم زدن از حال طبيع        

افتد بهر آن كه اگر چه تولد مني از خون بود استحالة روي را قابل تر از خون اسـت چنـان كـه يـر متولـد از خـون                               

 تـن پراگنـده   استحالة روي را قابلتر از خون بود و آنچه از مادة حيض ديگر به رحم رسد و گذر نيابد و باز گردد و در          

تر از غشي ساده ها و درد و اتصا و درد رسد و وسواس تولد كند و از آن كه اين مرض صعب      شود و از آن تپها و آماس      

است ول در اين علت غشي پديد آيد پس به صرع و سببات و سكته مؤدي گردد و گويند كه گاهي طبيعت مادة اين             
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فرمايد كـه گـاهي ايـن        تشنج يا فالج باقوه حادث شود و شيخ مي         مرض را به سوي دماغ دفع كند و جنون يا صرع و           

مرض را ؟ بود و اكثر در خريف عارض شود و باشد كه ادوار حركت اين علت دير دير بود و باشد از كثـرت مـاده هـر       

گـر از   ترين اختنا رحم آن است كه نفس در ظـاهر باطـل شـود و ا               روز زود زود متواتر افتد و تاتر او قاتل بود و صعب           

نفس اندك البد است گاهي در مثل صوف منفوش معلق ظاهر شود آن كه حس حركت را باطل كند و مشابه تر بـه                        

مرده بود و اين اكثر به سبب احتباس مني و به سبب برودت ان بود و ريب اين در صعغوبت آن است كه نفس باطل                         

ي و مبدأ آن از رحم بود و آفـت آن بـه جهـت               نشود بلكه صغير و خفي گردد و اين مرضي است شبيه به صرع و غش              

مشاركت قوي ميان رحم و دل و دماغ به سوي قلب و دماغ به توسط حجاب و بكه و شرائين وارده متاذي گردد و به                         

سبب آن يا احتباس خون حيض است تا زمانة دراز و كثرت آن در رحم و يا كثرت مني و احتباس آن در ادعية خود            

وريده و دوشيزة زنان بعيد العهد از جماع كه معتاد به جماع باشـند و اسـتحالة آن محتـبس بـه                      و خصوصاً در زنان ن    

سوي برودت و اين اكثر بود و يا استحالة او به سوي حرارت و عفونت آن اندك بـود پـس هـر گـاه هـيض يـا منـي                               

عفن مائـل شـود ضـرر       محتبس شود و به فساد مذكور فساد گردد و به سوي كيفيت سمي بارد با كيفيت سمي حار                   

آن به قلب و دماغ به دو وجه متادي گردد يكي آن كه رحم ايذا يابد و از آن متشنج و متلص گردد به سوي فوق يـا                            

به جانب راست و چپ و پيش و پس به حسب ايجاب مادة محتبس در عروق و بنابر هرب از موذي و از شيخ او ضرر                          

آن كه از آن مادة فاسد بخارات روي سمي مرتفع شود و بـه قلـب و                 القلب و دماغ به سبب مشاركت الحق شود دوم          

دماغ رسد و از آن اين مرض پيدا گردد و هر گاه مادة حيض در عروق محتبس شود و عروق از آن ممتلي گردد و آن 

رم هـا در جـ    منفذ نيابد و به سبب توسيع عروق و يا ميالن رحم به يك جانب درد پيدا كند و باشد كـه مـاده از رگ                        

رحم غلظ خود پراكنده شود پس رحم را ؟ گرداند يا در آن منبسط نشود بلكه در يك موضع از رحـم نافـذ گـردد و                           

ورم آرد پس در رحم تقلص و تشنج پيدا كند و ان تشنج و تقلص زياده شود چون مادة حيض ديگر بر آن وارد گردد      

تادي شود و به قول جرجاني بعضي از ان مـاده در رحـم              و او نيابد و ضر  به اعضاي رئيس بيشتر از ضرر  مادة اول م               

راه نيابد و در گذرهاي او بماند و فاسد شود و بعضي از ان باز گردد و در همه پراگنده شود اما آنچـه د رح و حـوالي                             
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او آن ؟ به فساد گردد اگر مزاج اصلي سرد باشد استحالة او به سردي غلظ بود و اگر مزاج اصلي گرم باشـد اسـتحالة                          

به گرمي و عفونت بود و بخارات كه از ماده غليظ درد سوداي سوخته به باال صعود كند از ان مثـل صـرع و غـشي و                            

دلتنگي و ضجر تولد كند و از اتصال رباطات رحم به حجاب دم زدن از حال طبيعي بگردد و طبق الـنفس و خفقـان                         

تولد مني از خون بود استحالة روي را قابل تـر از خـون              پديد ايد و باشد كه از احتباس مني افتد بهر آن كه اگر چه               

است چنان كه ير متولد از خون استحالة روي را قابلتر از خون بود و آنچه از مادة حيض ديگر به رحـم رسـد و گـذر       

 آن ها و درد و اتصا و درد رسد و وسـواس تولـد كنـد و از   نيابد و باز گردد و در تن پراگنده شود و از آن تپها و آماس 

تر از غشي ساده است ول در اين علت غشي پديد آيد پس بـه صـرع و سـببات و سـكته مـؤدي                         كه اين مرض صعب   

گردد و گويند كه گاهي طبيعت مادة اين مرض را به سوي دماغ دفع كند و جنون يا صـرع و تـشنج يـا فـالج بـاقوه                             

ف عارض شود و باشد كه ادوار حركت ايـن          فرمايد كه گاهي اين مرض را ؟ بود و اكثر در خري           حادث شود و شيخ مي    

تـرين اختنـا رحـم آن       علت دير دير بود و باشد از كثرت ماده هر روز زود زود متواتر افتد و تاتر او قاتل بود و صـعب                      

است كه نفس در ظاهر باطل شود و اگر از نفس اندك البد است گاهي در مثل صوف منفوش معلق ظـاهر شـود آن                         

ند و مشابه تر به مرده بود و اين اكثر به سبب احتباس مني و به سبب بـرودت ان بـود و                       كه حس حركت را باطل ك     

ريب اين در صغوبت آن است كه نفس باطل نشود بلكه صغير و خفي گردد بهر آن كه احتقان مني از اعظـم اسـباب                   

 غذا شورباهاي قابضه    خشك كرده سوده سهماشه نبات برابر آميخته با شربت درد خورانيدن از مجربات انطاكيست و              

  .چون سنگخواره و دراج دهند و از آب سرد و سيا و چيزهاي ؟؟ لغزانيد و پرهيز كنند

  اختناق الرحم

اين مرضي است شبيه به صرع و غشي و مبدأ آن از رحم بود و آفت آن به جهت مشاركت قوي ميان رحـم و دل                          

 وارده متاذي گـردد و سـبب آن يـا احتبـاس خـون               و دماغ به سوي قلب و دماغ به توسط حجاب و شبكه و شرائين             

حيض است تا زمانة دراز و كثرت آن در رحم و يا كثـرت منـي و احتبـاس آن در ادعيـة خـود و خـصوصاً در زنـان                               

نورسيده و دوشيزه و زنان بعيد العهد از جماع كه معتاد به جماع باشند و استحالة آن محتبس به سوي بروت و ايـن                        
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حالة او به سوي حرارت و عفونت و آن اندك بود پس هر گاه هيض يا مني محتبس شود و به فـساد       اكثر بود و يا است    

مذكور گردد و به سوي كيفيت سمي بارد و يا كيفيت سمي حار عفن مائل شود ضرر آن به قلب و دماغ به دو وجـه                          

 سمي بارد يا كيفيـت سـمي        متادي گردد يكي آن كه رحم يذا يابد و از آن متشنج و متقلص گردد  به سوي كيفيت                  

حار عفن مائل شود ضرر آن به قلب و دماغ بع دو وجه متادي گردد يكي آن كـه رحـم ايـذا يابـد و از آن متـشنج و             

متقلص گردد و به سوي فوق يا جانب رات و چپ و پيش و پس به حسب ايجاب مادة محتـبس در عـروق و بنـا بـر                             

 سبب مشاركت الحق شود و دوم آن كـه از آن مـادة فاسـد بخـارات                  هرب از مؤذي و از تشنج و ضرر قلب و دماغ به           

روي سمي مرتفع شود و به قلب و دماغ رسد و از آن اين مرض پيدا گردد و هر گاه مادة حيض در عـروق محتـبس                           

شود عروق از آن ممتلي گردد و آن منفذ نيابد و به سبب توسيع عروق و يا ميالن رحم به يك جانب درد پيدا كند و 

ها در جرم رحم به سبب غلظ خود پراگنده شـود و پـس رحـم را مـتقلص گردانـد و يـا در آن                          اشد كه ماده از رگ    ب

منبسط نشود بلكه در يك موضع از رحم نافذ گردد و ورم آرد پس در رحم متقلص و تشنج پيدا كند و آن تـشنج و                          

بد و ضرر او به اعـضاي رئـيس بيـشتر از ضـر              تقلص زياده شود چون مادة حيض ديگر بر آن دارد وارد گردد و راه نيا              

مادة اول متأدي شود و به قول جرجاني بعضي از آن ماده در رحم راه نيابد و در گـذرهاي او بمانـد و فاسـد شـود و                             

بعضي از آن بازگردد و در همه بدن پراگنده گردد و اما آن چه در رحم و حوالي آن متحيل به فساد گردد و اگر مزاج 

شد استحاله او به سردي و غلظ بود و اگر مزاج اصلي گرم باشد اسـتحالة او بـه گرمـي و عفونـت بـود و                     اصلي سرد با  

بخارات كه از مادة غليظ و سوداي سوخته به باال صعود كند از آن مثل صرع و غشي و دلتنگي و ضجر تولد كند و از                          

 و خفقان پديد ابد و باشد كه نفس فرود اتصال رباطات رحم به حجاب دم زدن از حال طبيعي برگردد و ضبق النفس

آيد و همچون مرده بيفتد و باشد كه يكبارگي نفس منقطع گرد و ناگاه بميرد و از اختنـاقي كـه از احتبـاس حـيض                         

تر از  تر از آن باشد ك از احتباس مني افتد بهر آن كه اگر چه تولد مني از خون بود استحالة روي را قابل                      -افتد سليم 

تر از خون بود و آن چه تاز مادل حيض ديگر بـه رحـم                كه شير متولد از خون استحالة روي را قابل         خون است چنان  

ها و در اعضا و صداع و دوار و سدر و وسـواس             ها و اماس  -رسد و گذر نيابد و بازگردد و در تن پراگنده شود از آن پت             
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ا علت غـشي پديـد آيـد پـس بـه صـرع و               تولد كند و از آن كه اين مرض صعب تر و غشي ساده است اول در اين ج                 

سببات و سكته مؤدي گردد و گويند كه گاهي طبيعت مادة اين مرض را به سوي دماغ دفع كند و جنون يا صرع يـا                         

فرمايد كه گهي اين مرض را ادوار بود و اكثر در خريف عارض شود و باشد تشنج يا فالج بالقوه حادث شود و شيخ مي

ير دير بود و باشد كه از كثرت ماده هر روز زود زود و متواتر افتد و تـواتر او قاتـل بـود و                         كه ادوار حركت اين علت د     

ترين اختناق رحم آن است كه نفس در ظاهر باطل شود و اگر چه از نفس انـدك البـد اسـت گـاهي در مثـل                           صعب

 ايـن اكثـر بـه سـبب         تر به مرده بـود و     صوف منفوش معلق ظاهر شود و آن كه حس و حركت را باطل كند و مشابه               

احتباس مني و به سبب برودت آن بود و قريب اين در صعوبت آن است كه نفس باطل نـشود بلكـه صـغير و خفـي                            

گردد و درجة ثالث آن است كه تشنج و تمدد پيدا كند يا غشي اندك به غير اذيت در عقل و حس و مسيحي گويـد                          

كه با بطالن تنفس و بطالن حس و حركـت بـود و ايـن               كه مرض معروف به اختناق الرحم چهار قسم است يكي آن            

وقتي باشد كه مني شديد البرودت بود و دوم آن كه بادي صغر نفس بود و اين هنگامي باشد كه مني اقل برودن بود                        

و سوم آن كه با شيخ بود و اين در آن هنگام باشد كه مني صفراوي و حاد بود و چهام آن كه با آن خبيث نفس بـود                             

نويسد كه اختناق الرحم بطالن تنفس عـارض از قبيـل           ر وقتي باشد كه مني به سودا مائل بود و مجوسي مي           و اين د  

رحم است و آن مرض بسيار روي است و از آن به سبب مشاكت دماغ و قلب اماض بسيار ردي مثل صـداع شـديد و                          

رض حادث گردد و در وقت صـعوبت        سكته و صرع و غشي شديد و غيره عارض شود و اكثر زناناي كه ايشان را اين م                 

مرض و هالك شوند و اين بهر آن است كه او در بعض اوقات صعب گردد و در بعـضي خفـت پـذيرد و گـاهي آن را                             

نوائب مثل نوائب صرع برود اختناق كه از احتباس مني افتد اكثر زنان جوان عوائق از جماع را عـارض شـود و زنـان                         

 كه احتقان مني از اعظم اسباب حدوث اين مرض اسـت و بيـشتر زنـان غييـر                   شوهردار را كمتر حادث گردد بهر آن      

شـود حـادث    عوائق را كه بچه نزائيد به سبب عروض آفت به االت مني يا عروقي كه در آن خون حـيض جـاري مـي                       

اين گردد و به سبب احتباس آن و السيما اگر عورت به سبب تناول دواي قاطع نسل بچه نزايد عالمات هر گاه نوبت                       

مرض نزديك افكار روي و تدابير ناصواب به خاطر ايد و دردسـر و تـاريكي چـشم و دوار و طنـين و درد زيـر نـاف و                         
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سقوط اشتها و عسر نفس و خفقان و كسل اعضا و ضعف در ساقين و تغيير رنگ روي از حالي به حالي عارض شود و 

 و قلق زياده شـود و در لـب و دهـان و رخـسار                تر رسد كرب  رطوبت در هر دو چشم ظاهر گردد و چون وقت نزديك          

اختالط عقل و سرخي رود و      . ها بر هم سايد و آواز نتوانند داد و سبت و          حركات بي اراده و اناهموار پديد آيد و دندان        

چشم و لب عارض شود و چشم كشاده بماند و گاهي بپوشد و نكشايد و نفس بسيار ضعيف گردد و مريضه احـساس                       

شود و كالم منقطع گردد و آن چه با وي بگوئيد فهم او به مشكل كند پس               ز عانة او به باال مرتفع مي      كند كه چيزي ا   

بيهوش افتد و حس و حركت باطل شود و به قول شيخ بعد از آن السيما در اختنـاق منـوي غـشي و انقطـاع آواز و                            

ر شود و گـاهي بقـي بلغمـي صـرف و            انجذاب لسان به سوي باال عارض شود و بريدن تري غير عامئ بلكه اندك ظاه              

صداع يا درد زانو و پشت و به قراقر و به قذف رطوبت از رحم منحل گردد و گاهي بهذات الريه و خناق و ادرام گردن                          

و سينه مؤدي شود و نبض در اين مرض اوالً ممتد و متشنج متفاوت بود بعده متواتر بي نظام گردد و خصوصاً وقـت                        

بول مثل آب گوشت شسته و يا دموي بود و بر اختناق طمثي احتباس حيض داللت كند                 سقوط قوت و قرب موت و       

و مع ذلك استيالي خلط غالب در خون ظاهر شود پس اگر خون سوداوي بـود و ايـن ؟ در آن ؟ بـه سـبب شـركت                          

تـشنگي  : دماغ و غشي قوي به سبب شركت قلب و تعطل نفس به سبب شركت آن هر دو شركت حجاب پيدا شـود                     

لب گردد و در حال نوبت چشم و روي سرخ شود و از درد چشم خالي نباشد و دوار و غثيان عارض شود و صعود و                          غا

تر باشد و مريضه    تر و ساكن  حرارت قوي از رحم به سوي سر احساس كند و گاه گاه تپ آيد و در بلغمي اعراض ثقيل                  

هـا بنـد كـرد و    ل نوبت همچون خفته باشد چـشم مند بود و خواب و نسيان بر آن غالب باشد و در حا       -پيوسته كسل 

باشد كه چشم و دهان باز كرده دارد و هوش با وي نباشد و عرق اندك و ناهموار بر بدن او پديد آيد و باشـد كـه در                             

تر بود و اما اختناق منوي بـه        قي بلغم اندازد و از آن راحت يابد و به هوش بازآيد و در صفراوي اعراض حادتر و سالم                  

 نفس مبادرت كند و خوف هالك در اين بيشتر از طمثي بود و اكثر از مس قابله رحم متشنج را و از اغدغة او            مضرت

شهوت عارض شود و مني غليظ انزال كند و راحت يابد و گاهي مني از خود جـاري شـود و راحـت حاصـل گـردد و                       

 ذهـن و غـشي و بطـان حـس و            صاحب كامل گويد كه چون نوبت اين مرض مستحكم و صعب گردد از آن اخـتالط               
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اقطاع آواز و تواتر نبض و اختالف و ضعف و بطالن او در آخراالمر عارض شود حتي كه گمان شود كـه صـاحب ايـن                          

شود بعد از   شود يا نه كرده مي    مرض بمرد پس امتحان او به نهادن اندك پنبة ندف زده نزديك ؟ كه آن متحرك مي                

 و رحم به سوي فوق منجذب گردد و كذلك عـضل سـاق كـشيده شـود و                   آن چهره سرخ گردد گويا كه منتفخ است       

چون نوبت ابتدا به خفت و سكون كند رحم مسترخي گردد و به سوي اسفل نزول نمايد و از آن ندك رطوبت برآيـد                     

و در شكم قراقر و خروج ريح از اسفل عارض گردد و فرق ميان اين مرض و صرع آن است كه در اين جـا آن چـه از                             

و عانه صعود كند احساس نمايد و عقل بالكل و دائم مفقود نـشود بلكـه در حالـت شـدت او و چجـون مريـضه                           رحم  

اختناق افاقه يابد و به هوش آيد اكثر احوالي كه بر آن گذشته و آن چه شنيده باشد بيان كند مگر آن كه امر عظيم                         

 شود يچ چيز مثل خائيـدن زبـان و بـراوردن            باشد و جز آن كه تشنج كند و رنگ و نفس او بگردد و از خويش غافل                

آواز قوي كه در صرع بود در اين جا نباشد و كف از دهن سائل نشود مثل آن كه در صرع صعب دماغي سيالن كنـد                          

و اگر كف سالئل شود في الفور مرض ساكن گردد و فرق ميان اين علت و سكته ظاهرتر است بهر آن كه در اين جـا                          

ابد و غليظ كه صاحب سكته را بود اين را نباشد و فرق در اين و در لثير غس آن است كه با                       اكثر حسن بطالن تام ني    

اين تپ نبود و نبض ممتلي و موجي در ابتداي اين درد در سر نباشد و رنگ و روي او مختلف التغير بـود و در لثيـر                            

نيدن خوشبو و اماله از بـستن       غس رنگ بر يك حال ثابت باشد عالج در وقت حدوث آن عالج غشي كنند سواي بويا                

ها به قوت و نهادن در آب گرم و وضع محاجم بر ساق و ران و بوي ناخوش شمانيدن و در طبيخ                      اطراف و ماليدن آن   

مدرات نشانيدن و بدان تكميد كردن و قابله را فرمودن تا از كرمدار و فلفل و فرفيون و غيره شياف ساخته به روغـن                        

 دغدغة رحم كند تا رطوبت سرد فرود ايد و سنبل الطيـب سـليخه سـعد كـوفي بيختـه                     حب الغار چرب كرده از آن     

  ضماد نمايند كه مجرب است و بعد از افاقه نيز چيزهاي خوشبو از آن دور دارند و اشياي بدبو 

مثل جند بيدستر و سير و پياز بويانند و عنبر و مشك و عطر را به روغـن ياسـمين بياميزنـد و در فـرج و رحـم                             

الند و بعد از نضج به منضج بلغم تنقية به مسهل آن و حب ايارج كنند پس ؟ و معجون غياثي معروف به سـوطيرا                         بم

بخواند و اگر در ماده سوداويت باشد نضج و تنقية آن به منضج و مسهل سودا و حب افتيمون و ماءالجين نمايند پس 
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ض احتراز نمايند و در دفع سبب كوشند يعني اگر به سبب معجون نجاح بخورانند و از فواكه و اغذية بارده در اين مر

احتباس حيض باشد عالج آن نمايند و فرج و رحم را به روغن بابونه بمالند و اگر به سبب عدم مجامعت باشد امر به                        

سويدي گويد كه شحم خردل كوفتـه در        اقوال حكما   آن تزويج بود     عالج   مجامعت كنند و اگر زن باكره باشد بهترين       

ارچة كتان بسته دائم و كذا فسافس كشته و كذا نفط ابيض و كذا سداب و شرب و حمول و بخور قفراليهـود و كـذا                          پ

نفط سفيد و كذا قند و كذا اظفار الطيب و كذا اشنان سبز و كذا حب الغار و كذا اشنه و كذا سورنجان و كذا درونج و                           

كذا سداب و كذا برگ پنبه و بـيخ آن و كـذا غـاريقون               شرب و حمول سيساليوس و كذا سنبل هندي و كذا كهربا و             

يك مثقال و كذا آب شاهسفرم و كذا شقاقل و كذا پنيرمايه و كذا غاليه و كـذا تخـم كاشـم و كـذا بهـل و شـحم و                               

حمول سكنجبين و استنشاق آن به سركه و كذا قند و كذا روغن بادام تلخ و كذا آب سداب و بخور و حمول ياسمين 

و كذا آب حندقوقا و كذا حرمل و كذا كهربا درد درم مثل غبار سوده به زيـت سرشـته و كـذا بلبـل                         و حمول خشك    

سوخته خاكستر او به زيت سرشته و كذا سداب به سركه عنصلي سرشته و كذا روغن ناردين يك درم با روغـن غـار                        

ر طبيخ حرمل و كذا بـرگ و بـيخ       دو درم و كذا لحم صدف و كذا فاوانيا و كذا تخم انجدان و كذا جاوشير و جلوس د                  

پنبه و كذا حب الغار و كذا اشنه و ضماد و سداب به عسل سرشته بر فرج تا مقعد و شرب تخم خرپـزه و كـذا تخـم                             

فاوانيا پانزده عدد با شراب يا ماءالعسل و كذا جندبيدستر دو دانگ و كذا شربت عنصل و كذا افـسنتين بـه سـركه و                         

ب و كذا صدف فرفيز و كذا موي انسان به قمع و كذا جندبيدستر و كذا موي بـز و كـذا                      بخور تخم كتان و كذا پر عقا      

سليخه و كذا سندروس و به وزن او اظفارالطيب و كذا نفط سياه و اختالط سركة عنـصل در طعـام هـر واحـد نـافع                           

نوبت معالجه به اين اختناق رحم است ابوسهل گويد كه هر گاه اختناق رحم از عدم جماع باشد بايد كه وقت هيجان             

ها محكم بندند و قدمين و فخذين و بن ران به قوت بمالند و محاجم ناري بر كـنج ران و مـراق                       طريق كنند كه پاي   

نهند و از زيره و نطرون و سداب و عسل مطبوخ منعقد شياف ساخته حمول سازند و چيزي خوشـبو نـشمانند بلكـه                        

غن كتان خاموش كرده و قطران و صوف سـوخته و بـارز و بـه سـركه                  اشياي بدبو مثل موي سوخته و فتيلة چراغ رو        

حل كرده و سم چارپايه بر آتش سوخته و پارچة چرك آلوده سوخته و گوگرد سوخته ببويانند و ايضاً جندبيدسـتر و        
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 و  پودينه و فلفل سوده و غير آن از اشياي مقطع اخالط غليظ بويانند و كندش و فلفل و جندبيدستر در بيني دمنـد                      

در گوش آواز قوي دهند و روغن نرگس يا روغن خيري يا روغن ياسمين يا روغن بابونه يا روغن سوسـن كـه در آن                         

اندك مشك و عنبر گداخته باشند در فرج ريزند و قابله انگشت خود در غاليه خلوق آلوده ساعتي دغدغة رحم بـدان                      

 حدوث او از احتباس حيض باشـد همـين تـدبير بـه     نمايد كه از آن مني روي خارج شود و افاقه حاصل شود و چون 

عمل آرند و هر گاه نوبت منقضي گردد بايد كه معالجه به اين طور نمايند كه تحريك قي كنند و تلطيف غذا نماينـد   

و در آبي كه برگ غار و پودينه و قيـصوم و مرزنجـوش و بابونـه و بـخ خطمـي و اصـل الـسوس و قنطوريـون و ران                                

نشانند و وقت دخول در آبزن روغن گل خالص به سركه كه اندر آن برگ غـار و سـداب و انـدكي                       جوشانيده باشند ب  

جند بيدستر پخته باشند بر سـر نهنـد و بعـد هفـت روز ايـارج روفـس و ثبـاوريطوس بخوراننـد و بعـد تنقيـة تـام                               

ـ                 ي كـه در آن تخـم   جندبيدستر با سكنجبين عنصلي دائم استعمال كنند و ايضاً معجـون و حمرثايـك مثقـال بـه آب

فنجنكشت و سداب و شهدانج جوشانيده باشند و ايضاً معجون ؟ به آب انيسون و قرنفل و روغن بيد انجير به طبـيخ                       

بيخ كرفس و بيخ باديان و بيخ اذخر و انيسون و سنبل و مصطكي و حلبه و انجير و خار خسك و شبت نافع اسـت و                           

همراه شراب قوي نافع بود و پس اگر مرض طـول كنـد و از احتبـاس                 ايضاً يك درم جاوشير يا دو دانگ جندبيدستر         

حيض باشد اوالً فصد كعب نمايند بعده ايارج فيقرا به عسل سرشته به آبي كه در آن سداب و شبت جوشانيده باشند           

اب و  بخورانند و اين دوا نوع حادث از عدم جماع را نيز نافع است و كذلك ضماد بزور معمول از انيسون و تخـم سـد                        

تخم كرفس وحب الغار بر رحم و كنج ران ضماد كنند و بر قدمين و خاصرتين و حقوين به ضماد متخذ از فرفيون و                        

عاقرقرحا و قلفل و زيدالبحر ضماد سازند و اگر استعمال اين اشيا فائده نكند اعادة تدبير مره بعد اخري نماينـد و در                       

 بابونه و اكليل المك و شبت سازند به عمل آرند و اگر اين مرض زن ها كه به آب مطبوخ  وقت نوبت و بعد از آن حقن      

هاي گرم محلل مثل روغن سوسن و روغـن         حامله را به هم رسد فصد و اسهال استعمال نبايد كرد و معالجه به روغن              

 مـصفي   بان و روغن ناردين و روغن بلسان كفايت كند و اين دو اختناق الرحم را نافع است پيه بط شش اوقيـه مـوم                       

سه اوقيه زعفران سنبل حماما مصطكي هر واحد اوقيه روغن سنبل رومي روغن سوسن هر واحد سه اوقيه گداختني                   
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را گداخته و كوفتني را كوفته بيخته مخلوط سازند و در صوف حمول سازند و ايضاً موم سفيد شت اوقيه پية مرغابي                      

د سه اوقيه روغن سنبل رومي شش اوقيـه زعفـران سـه             صمغ بادام هر واحد شش اوقيه مصطكي ميعة سائله هر واح          

مثقال مخلوط كرده و در صوف استعمال كنند و ايضاً ميعه سه اوقيه كندر فلفل هر واحد يك نيم اوقيه مـوم سـفيد                        

هفت اوقيه پيه بط چهار اوقيه روغن بلسان روغن سوسن آسمابخوني روغن سوسن سفيد مقدار حاجت سـنبل سـه                    

ر خواهند قرومانا چهار اوقيه تخم انجره چهار مثقال در آن آميزند و اين روغن نيكو اسـت تـدهين                    تمثقال و اگر قوي   

بدان الم رحم را نافع روغن كنجد ده رطل تخم فنجشك پنج اوقيه سداب سليخه هر واحد چهـار اوقيـه ادويـه نـيم                         

تـر خواهنـد    آتش نرم بپزند و اگـر قـوي       كوفته در روغن انداخته در آفتاب به موسم تابستان چهل روز آويزند و يا بر                

فرفيون و جند بيدستر و فلفل و عاقرقرحا و حب الغار هر واحد مقدار حاجت به حسب سن و مزاج و قوت و مرض در 

آن داخل كنند و ايضاً علك االنباط مصطكي سنبل هر واحد شش اوقيه روغن سوسن آسمابخوني روغـن شـبت هـر                      

 هر واحد چهار اوقيه فلفل اكليل الملك سليخه شونيز پودينـه هـر واحـد اوقيـه                  واحد رطل شهدانج دشتي عاقرقرحا    

- ادوية خشك را با سركه بسايند و علك رادر روغن گداخته آميزند و بر مراق و زير ناف و حقوبن بمالند ابن سينا مي

اشـد و سـببش     نويسد كه آن چه سبب او احتباس حيض باشد بايد كه تـدبير او اگـر در آن جـا سـفيدي مفـرط نب                        

احتباس كثرت رطوبت لزج نبود و به فصد باسليق و صافن كنند و در هر حال از استعمال مدرات حيض چاره نبود و                       

خصوصاً حموالت حادة مدغدغة فم رحم مثل كرمدانه و فلفل و امافرفيون در اين باب سخت قوي است حيض را في                     

نافع است حيض محتبس بشد خـواه منـي كـه آن رحـم را بـه                 الفور فرود آرد و دغدغة فم رحم و نواحي فرج آن را             

سوي اسفل مائل گرداند و حيض را آمادة ذرور سازند و غاليه در اين مرض عجيب است و آبزنات از مدرات نافع بـود                        

هـاي حمـات نيـز نـافع          و خصوصاً آن چه از كاشم و حلبه و بزر كتان و مرزنجوش و قيصوم مرتب كرده باشند و آب                   

يد كه فصد باسليق ناحية ميل رحم باشد و اگر به جانبي مائل نباشد بلكه به سوي باال متقلص گردد از هـر                       است و با  

دو جانب كه خواهند و يا از هر جانب فصد كنند پس اگر رطوبات بسيار محسوس شـود مـستفرغات آن مثـل ايـارج                

ي بعد هفتم روز حاجت اسهال با يـارج         روفس و بثاوريطوس استعمال نمايند و چون فصد و استفراغ خون كردند گاه            
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حنظل و ايارج فيقرا افتد و گاهي احتياج تكرار آن افتد و گاهي به خورانيدن حب شيطرنج و حب منتن حاجت آيـد                       

پس حجامت بعد از سه روز بر پشت و مراق و گاهي بر ران و كنج ران كنند و تلطيف تدبير نمايند و تسخين اسـافل         

ت نمايند بعده مثل جندبيدستر يا مربات يا بـه ماءالعـسل دهنـد و سـنجرينيا و حمرثـا و                     هدلك و كمادات و مروخا    

فالفلي و كموني و كاسكنيج به آب انيسون يا به آب لوبياي سرخ و قرنفل نيز نافع اسـت و از مـشروبات جيـده ايـن                           

اريقون در اين علت خيلي است كه بگيرند كموني مقدار عنصه و به آب سداب يا به آب طبيخ فنجكشت بخورانند و غ

نيكو است چون به شراب خورانند و جندبيدستر گاهي عافيت تمام بخشد و همچنين اظفاراليب و كـذلك عنـصل و                     

سركة او چون بنوشند يا سكنجبين ترش آن و آب شونيز چون بنوشند و در آن شفا است و ايـضاً وزن دو درم داذي                         

جير بسيار نافع اسـت و ايـضاً آب بـرن فنجنكـشت بـه شـراب و روغـن                    در نبيد قوي بنوشند و نوشيدن روغن بيد ان        

بنوشند و ايضاً بگيرند يك دم جاوشير و دو دانگ جند يبدستر و در شراب بنوشانند كه آن را خيلي سودمند است و                       

مدر است و از ضمادات و كمادات همه آن چـه تلطيـف خـون كنـد و آن را صـفراوي گردانـد و از حمـوالت جيـده                              

نيا به روغن غاريا روغن سوسن قدر بندقه است و يا شياف از داذي به شـراب حمـول نماينـد و ايـضاً بگيرنـد                          سنجري

ميعة سائله سه اوقيه فلفل و كندر هر واحد اوقيه پيه بط دو اوقيه تخم انجره چهار مثقـال فتيلـه سـاخته بردارنـد و                          

اسهال اخالط غليظ و تحليل ريـاح نماينـد اسـتعمال           ها و شيافات معمول از آن چه مسخن و مدر باشد و             ايضاً حقنه 

كنند و اگر سبب او احتباس مني باشد بايد كه تدبير تزويج نمايند و تا آن وقت رياضت و مجففات مني مثل سـداب                        

و پودينه و تخم فنجنكشت و جوارش كموني استعمال بايد كرد و طبيخ اصول ميل كنند و بايد كه قابله انگشت بـه                       

يا ناروين يا روغن غار چرب كرده در فرج داخل كند و به آب فرج و بـاب رحـم را دغدغـه بـسيار نـرم                           روغن سوسن   

يابد  شود و صحت مي   نمايد و ضرور است كه با وي لذت بود و مثل حال جماع بود كه از آن گاهي شي بارد خارج مي                     

زنجبيل كننـد و فلفـل و كرمدانـه در          همچنين اگر حمول اشياي الذعه مدغدغه مثل سنجرينيا به روغن غار و مثل              

اين باب عجيب است و در مثل اين حال از فصد حذر كنند بلكه در اين قسم آن چه تنبيـه حـرارت كنـد اسـتعمال                           

طمثي كنند و اين را و اعراض روية آن را معجون نجاح منفعت شديد نمايد و سـنجرينيا و                    عالج   نمايند و معالجه به   
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ويت او به قلب و طبيعت بر دفع مقاومت آن كند و غالب آيد و كاسكينج و قرنفل در شرويطوس در تحريك مني و تق

اين باب نيز عجيب است تدبير ايشان وقت هيجان بايد كه بر سر روغن خوشبو قوي مسخن بسيار مثل روغن ناردين 

مـدر و حمـوالت جـاذب    يا روغن بان بريزند و به دغدغة مذكوره مبادرت كنند و خصوصاً به حاكات الذعة و شيافات              

رحم به سوي اسفل مثل غاليه و روغنهاي خوشبو مثل بان و ياسمين و مثل روغن اقحـوان و روغـن سـاذج و سـائر                          

عطر حاد كه رحم به سوي آن ميل كند و مع ذلك در آن تلطيف و او را بود حمول نمايند و كذلك زير او به مـشك                            

 و زير او نهند و به خلوق و غاليه طال كنند و نفس او بنـد كننـد و                    و عود تبخير كنند و ميوسن بر سنگ گرم اندازند         

قي به پر مرغ در حلق داخل كرده آورند كه آن بقي خفت يابد و عطسه آورند و بوي ناخوش ببويانند و بـر اسـافل او            

حم اگـر   محاجم بسيار كشند تا خون و رحم را به اسفل كشد خصوصاً بر حالبين و فخذين يا بر محاذي جهت ميل ر                     

ها از باال به زيـر بندنـد و ممزجـات بـه             باشد و پاي او به قوت بمالند و لزوم سرين و عانه و ران و ساق او كنند و ران                   

مثل روغن رازقي و ادوية حاره محمره بود و در آن مثل فرفيون باشد و در مقعد حمول مخرج رياح بردارند و طـالي                        

جنبانند و چون اين همه تدابير به كار برند و نفس او رجـوع نكنـد پـس از                   مقعد نيز بدان كنند و آواز قوي دهند و ب         

ريختن روغن گرم جوش داده بر سر اوال به دسـت ريـافوخ او را بـدين داغ نهنـد و گـاهي بـه فـصد افاقـه يابـد و از                                 

كنـد احتـراز    تر بود و از لحوم غليظ و آن چه لحم مني را زيـاده               نوشانيدن شراب حذر كنند پس آب ايشان را موافق        

نمايند ابن عباس گويد كه هر گاه غشي حادث شود وعضل ساقين و بازو به بندنـد و قـدمين و سـائر بـدن را نيـك                            

بمالند و منخرين بند كنند و گالب سرد كرده بر او زنند و آواز سخت دهند و به نـام مريـضه يـاد كننـد و بـه جنـد                               

بدبو مثل حراق و قطران و نفط و جندبيدستر و بول عتيق و             بيدستر و خردل و كندش و فلفل عطسه آورند و اشياي            

ها به دماغ رسد و آن را گرم سازد و بخـارات بـارده تحليـل كنـد و                   زبل ببويانند و اين همه بهر آن است كه بوي اين          

تلطيف آن نمايد و رحم را به سوي اسفل فرود آورد و بسط او وارخاي قبض عارض او گرداند چه از شان رحم اسـت                         

بايد كه در اين جا     شود و لهذا مي   يابد و به سوي اشياي خوشبو مائل مي       گريزد و از آن اذيت مي     كه از اشياي بدبو مي    

قريب رحم چيزهاي خوشبو كنند و به روغن ياسمين و روغن خلـوق معـشوق و ميـسوسن و مانـدن آن كـه در آن                          
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زل شود و انقباض او را مسترخي سازد و تحليل و           مشك حل كرده باشند حقنة رحم كنند و ؟ بخور نمايند تا رحم نا             

تذويب مني جامد در اين جا كند و ايضاً جاوشير نيم درم جندبيدسـتر يـك درم قنـه سـه درم بـه شـراب ريحـاني                            

بنوشانند و اگر در اين جا براز محتبس باشد بايد كه حقنة ملينه كه در آن زيره و سداب و غير آن چه محلل رياح و                          

ود جوشانيده باشند استعمال نمايند تا رودة رحم را مقـنظ نـسازد و اگـر از ايـن تـدبير افاقـه نـشود                         ملين طبيعت ب  

محاجم ناري به غير شرط زير ناف و بيخ ران نهند و فرزجات معمول از بورق و زيره هر دو كوفته بـه عـسل سرشـته            

آن باشد بايد كه قابله را بفرماينـد كـه          استعمال نمايند و آن جا كه سبب حدوث اين علت عدم جماع يا بعدالعهد از                

هاي خوشبو فرو برده در رحم داخل كند و حركت دهد و آن موضع را بخارد كه اين قائم                   انگشت خود در بعض روغن    

مقام جماع باشد و تسخين و تلطيف مني و انزال آن نمايد و زن بدان راحت و تسكين يابد پس اگر زن از غشي افاقه       

ه آب مطبوخ افسنتين يا شراب افستين يا اندك ميسوسن بنوشانند و در آبزن كه اندر آن بابونـه                   يابد شراب ممزوج ب   

و اكليل الملك و برنجاسف و صعتر و برگ غار و مرزنجوش و شيح و شاهدانه پختـه باشـن بنـشانند بعـد از آن كـه                            

احي ناف ماليده باشند بعد از آن       روغن زنبق كه در آن جند بيدستر و فرفيون حل كرده باشند بر قطن و خاصره و نو                 

از آب بردارند و چون ساكن شود به اندك مغز نان خشكار كـه در شـورباي تيهويـا دراج مـدقوق كـه در آن زيـره و                             

خولنجان و دارچيني و مانند آن انداخته باشند ثريد كرده بخورانند و چون بعد نوبت سه يا چهار روز بگـذرد و قـوت                        

م او نمايند و آن اين است كه تنقية بدن او به حسب منتن يا به حب اصـطمفيقون و ايـارج                      تا عالج   عود كند بايد كه   

لوغاذيا و ايارج روفس و بثادريطوس كنند و گاه گاه امر لقي كنند در آبي كه در آن شبت پختـه و عـسل حـل كـره                            

به يارج فيقرا و ماء العـسل يـا         باشند بعد امتالي طعام و چون دانند كه تنقية بدن او گرديد يك روز در ميان غرغره                  

سكنجبين عنصلي كنند و بعد از آن دحمرثا يك مثقال و معجون غياثي يا كاسكينج به آبي كه در آن تخم كرفس و                       

انيسون و باديان جوشانده  باشند بدهند و گاهي مشروديطوس يك درم و گاهي ترياق كبير نيم مثقال دهنـد و اگـر                       

مث بيايد بادحمرثا و روغن بيد انجيـر آن را بدهنـد منفعـت بـين نمايـد و بـا ايـن        ماءاالصول كه در باب احتباس ط 

هاي مسخنة ملطفة محلله به عمل آرند و صاحبان اين          فرزجات و اضمده مسخنه ملينه استعمال كنند و احياناً حقنه         
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ايند و غذا لحوم طيور     مرض را به رياضت و مالش بدن و نشستن در آب كبريتيه و قبريه امر كنند و تدبير تلطيف نم                   

و پايچة بره بطورا سفيد باج و زيرباج و مطبخن و مشوي و آن چه با مصالح لطيف مثل زيـره و كرويـا و دارچينـي و                            

خولنجان ساخته باشند بدهند و از اغذية غليظه و بارده منع كنند و چون اين مـرض طـول كنـد و بـا وي احتبـاس                           

 در ابتداي مرض هر گاه آثار غلبة خون مثل عطم نبض و امتالي عروق               حيض باشد بايد كه فصد صافن كنند و فصد        

و سرخي رو و بدن ببينند به عمل آرند و امر به فصد صافن يا باسليق و حجامت بر قطـن و مـراق الـبطن و سـاقين                             

و كنند و در اسخالت از تناول اشياي مسخنه منع كنند و هر گاه اين مرض عورت حاملـه را عـارض شـود و اسـهال                           

هاي گرم محلل مثل روغن سوسـن  قصد استعمال نبايد كرد ليكن هر گاه در آن جا حرارت نباشد امر به مالش روغن           

و بان و خلوق و مانند آن كنند و چون زن بكر باشد بايد كه تزوبج او نمايند و اگر به بعدالعهد از جماع باشد امـر بـه                             

و سدد عارض از آن بگشايد و مرض بدان زائـل گـردد و ايـن    جماع كنند كه جماع مني محتقن در ادعيه خارج كند        

فرزجه نافع اين مرض است پيه بط و موم هر واحد شش اوقيه باقي اجزاي ايـن همـان اسـت كـه در قـول ابوسـهل                            

گذشته مگر در اين جا پيه ماكيان در روغن بلسان هر واحد سه اوقيه عوض روغن سنبل است و نـسخة فرزجـة دوم                        

قوم شد مگر در اين جا روغن به آن شش اوقيه در آن زياده است و اين ضماد نافع اين مـرض اسـت                        نيز همان جا مر   

زيرة سياه قرومانا تخم كرفس هر واحد يك جزو بورة ارمني و فلفل سياه هر واحد نيم جزو باريك سائيده مـوم پـنج                        

ـ              د و مـرهم سـاخته بـر عانـه ضـماد            درم روغن ياسمين پيه ماكيان هر واحد يك اوقيه گداخته ادوية مسحوقه آميزن

نمايند و ايضاً مقل ازرق و صبر و ميعة سائله و الدن و حب الغار و سيساليوس هر واحد پنج درم حماما و مصطكي و                         

سنبل و زعفران هر واحد دو درم اشق و مر هر واحد سه درم ادوية سائيدني را سائيده و گداختني را به روغن ناردين                        

ته بياميزند و بر عانه و زير ناف ضماد كنند و ضماد فليسر عنس در اين باب نافع اسـت چـون      يا روغن ياسمين گداخ   

به روغن بابونه يا روغن شبت يا روغن سوسن مخلوط سازند و اين حقنه در اين علت نافع است اكليل الملك و بابونه                       

قي و نمـام و تخـم كـرفس و        و برنجاسف و مرزنجوش و شيح و افسنتين رومي و پودينة كـوهي و شـبت و حنـد قـو                    

انيسون و باديان و حلبه و تخم كان هر واحد كف در آب زياده از آن كه ادوية را بپوشاند خوب بجوشانند و از آن آب                          
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چهار اوقيه بگيرند و بر آن روغن خلوق و روغن بابونه و روغن شبت هر واحد نيم اوقيه انداخته نيم گرم بدان حقنـة                        

نويسند كه نگاه كنند اگر عالمات غلبة خون ظاهر بـود رگ باسـليق و رگ صـافن                  القي مي رحم نمايند جرجاني و اي    

كشايند و در باطن ران و بر ساق حجامت نمايند و در طبيخ بابونه و بنفشه و اكليـل الملـك و مرزنجـوش و لـيالب                           

پاره بردارنـد و رحـم را بـه         نشانند و روغن بنفشه و روغن سوسن به هم آميخته بر زهار و حوالي آن مالند و به پشم                    

هاي مدره دهند و اگر سبب مرض خلط غليظ و نايافتن جماع باشد تـدبير               بخور خوشبو به قمع دود كنند و آب تخم        

لطيف كنند تا طبيعت ماده را تحليل كند و اعضاي اسفل ببندند و بمالند و اطراف به طبيخ بابونه و شـبت و اكليـل                         

ها در آب گـرم نهنـد و نمـك و    لت حركت مرض از اين ران تا به قدم بربندند و پاي     الملك و غير آن بشويند و در حا       

خردل بمالند و بوي ناخوش چون جاوشير و سكنبيج و غير آن كه مذكور شد و بخورهاي ناخوش چون قيـر و تخـم                        

كليـل الملـك و     گندنا و سم اسپ و مانند آن بسوزند و در طبيخ انجدان و قيصوم و حلبه و كرنب و سپند و شبت و ا                       

تخم كرفس و سعد و محلب و قسط و برگ غار و بابونه و اذخر و سداب و نانخواه و عاقرقر و سليخه و پودينه و مانند                           

آن نشانند و بدان تكميد كنند و نطول نمايند ابن الياس گويد كه هر صبح جالب از باد رنجويه و باديـان هـر واحـد                          

 و غذا مزورة نخود سازند و اگر قبض باشد تليـين طبيعـت بـه سـنا و شـكر      سه درم و از گلقند عسلي ده درم بدهند       

سرخ كنند و چون اثر نضج ظاهر شود و تنقية بدن به اين حب كننـد ايـارج فيقـرا يـك درم حـب النيـل نـيم درم                              

غاريقون نيم درم شحم حنظل مقل مصطكي هر يك يك دانگ تربد يك درم انيسون نيم درم صـبر سـقوطري يـك                       

ته بيخته به آب باديان سرشته حب سازند و صبح فرو برند و تا آخر روز بر آن صبر كنند تا اسهال نيك كند                        درم كوف 

و اگر از اين معالجه علت زائل نشود و مكرر اعادة مسهل كنند و تنقية بدن با ايارجات كبار نمايند و فرزجة بورق كه                        

ا خورانند و اگر سبب اين مرض عدم جمـاع باشـد تـزويج              در قول ابن عباس گذشت به كار برند بعده ترياق و دحمرث           

نمايند و هر صباح جالب از تخم سداب و تخم فنجنكشت هر واحد سه درم و از برند بعد ترياق و دحمرثا خورانند و                         

اگر سبب اين مرض عدم جماع باشد تزويج نمايند و هر صباح جالب از تخم سداب و تخم فنجنكشت هر واحد سـه                       

ر سفيد ده درم بدهند و يا هر صبح شربت افسنتين ده درم در آب گرم حل كرده بنوشانند و مريـضه را                       درم و از شك   
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در آب مطبوخ شبت و برگ نمام و حسك و غيره كه در قول ؟ مسطور شد بنـشانند و بـر قطـن و عانـه و خاصـره و                             

رج و كبك و ماكيان به دارچينـي و         نواحي ناف روغن خيري و نرگس و نمام بمالند و غذا به مزورة نخود مع لحوم قد                

زيره سازند و يا هر صباح باح ماءاالصول با يك درم شرويطوس بخورانند و يا معالجه بقي نمايند و از آب گرم كـه در                         

آن شبت و تخم ترب و كنكرزو و تخم خربزه پخته باشند و بعد فراغ از قي و تنقية قالياي متوبلة مبرزه يا مطبخنـه                         

يني و خولنجان و از فواكه تر و شيره و دوغ و ترشي و بقول و جميع اغذية بارده غليظه احتراز كننـد                       از كرويا و دارچ   

و اگر سبب حدوث اين مرض احتباس حيض باشد هر صبح جالب از پر سياوشان و مشكطرامشيع و باديـان و تخـم                       

د و اين فرزجه به عمل آرند ميعة        سداب هر واحد سه درم با شكر سفيد ده ردم بنوشانند و فصد صافن و باسليق كنن                

اشق صمغ بادام مصطكي هر واحد پنج درم زعفران نيم درم پپيه مرغابي روغن ناردين هـر واحـد ده درم پيـه را بـه                

روغن گداخته ادويه كوفته بيخه بدان آميزند و يا اين ضماد به كار برند سنبل مصطكي مقل ميعـة سـائله الدن هـر                        

اما هر واحد سه درم روغن ناردين ده درم ادويه را سائيده به روغن آميزند و بر عانـه و                    واحد پنج درم سيساليوس حم    

اسفل ناف ضماد كنند و يا اين حقنه به عمل آرند چون مرض ثابت بود و به اين عالجات زائـل نـشود تخـم كـرفس                           

نند كـه آب او پنجـاه درم        انيسون باديان هر واحد سه درم تخم نمام بزر كتان هر واحد ده درم همه را خوب بجوشـا                  

بماند و از آن بيست درم گرفته روغن خلوق و روغن بابونه و شبت هر واجد پنج درم در آن ريختـه نـيم گـرم بـدان                            

حقنة قبل نمايند خجندي گويد كه چون از غشي افاقه شود غرغره به سركة عنصل ناشتا كنند و فصد صافن نمايند                     

درنجويه و باديان گاو زبان هر يك يك درم با ده درم گلقنـد بنوشـانند و ايـن                   و اگر عالقي نباشد و هر صبح طبيخ با        

فرزجحه نافع اين مرض است كمون بورق فلفل مساوي سوده به عسل سرشته بردارند و مريضه را در آبزن بنشانند و                     

 شـربت اصـول يـا       روغن بان مخلوط به سليخه و عاقرقر و فلفل گرد ناف اول بمالند و از اشـربة نافعـه در ايـن علـت                       

ماءاالصول است و شرب شراب مسك يا غاريقون نافع بود و اگر سبب اين مرض احتباس حيض باشد به مدرات عالج                   

كنند و فصد صافن كنند نه باسليق ثابت گفته كه فصد صعلب اختناق الرحم نكنند و اگر فصد واجـب بـود فـصد از                         

اط است بقراط گويد كه اختناق رحم زنان حامله را عـارض            ساعد نكنند كه اين در جميع امراض رحم روي است بقر          
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نشود و گفته عطاس حل اختناق الرحم كند و اين ماسويه گفته كه يكي از عالجات اختناق رحم بعد نوبت حجامـت                      

قطن است كه استيصال آن كند و يا نهادن محجمه زير ناف كه اين جذب رحم به اسفل كند و جالينوس گويـد كـه                         

ض به ندرت مردان را عارض گردد و محمد ذكريا گفته كه چون انسان را بينند كه تغيير التواصرع كند                    گاهي اين مر  

و نفس او مفقود گردد و آن همين باشد پس امر به جماع كنند و چنان دائم كـه كودكـان را بـسيار حـادث شـود و                             

دهند كه به هوش آيد ابومنصور گويـد كـه          گوينند كه اگر به اين ادويه افاقه نشود در حلق او پر مرغ انداخته حركت                

وقت هيجان مرض بر پستان محجمة بزرگ نهند و دواءالكركم به آب كرفس مطبوخ دهند و هر گـاه وسوسـه بـدان                       

هيجان كند به مقل و حرمل و علك االنباط مساوي تبخير نمايند و قي كنانند و به سـركة اسـقيل غرغـره نماينـد و                    

 خورد و فنجنكشت بخورانند و بعد تنقية روغن بيد انجير به اين ماءاالصول دهند بيخ                دحمرثا يك مثقال به آب مربا     

كرفس بيخ باديان بيخ اذخر برنجاسف انيسون مصطلكي حدبه خارخسك جوشانيده استعمال كنند انطاكي گويد كه                

اوسـت و كـذا سـداب و        در حال نوبت حلتيت ببويانند و از چيزهايي كه آن را نافع بود خوردن ارزو و نـشتن در آب                     

شحم خردل و حمول زياد و بخور به موي بز و گويند كه چون وقت جماع زن باالي مرد برآيد از اختناق صحت يابد                        

و از تدابيري كه از آن خالص گرداند گهواره است و جلوس بر مثل كرسي و نزول از نردبان و امثـال آن و از آن چـه                            

العبت و اخراج ذكر قبـل از انقـضاي شـهوت زن اسـت و بـر كـسي كـه ارادة                 زن را در اين مرض اندازد و جماع بالم        

نويسد كه اگر   خالصي از اين مرض نمايد لزوم ايارج كبار و مثروويطوس و دواء المسك واجب است مؤلف اقتباس مي                 

وش از احتباس حيض باشد در حالت عروض مرض دست و پا را از نوار محكم بربندد و بوهاي بد ماننـد مـشعل خـام              

كرده پيش بيني دارند و كذا بوي رفت و قنه و جاوشير و بلوط االرض و جندسياه ببويانند و از دار شيـشعان شـونيز                         

و بخور از ناخن و استخوان گاوميش و موي سر انسان نمايند و             . فلفل شيه خربق سياه هر يك سه ماشه عطسه آورند         

ماشه سازند و محجمة ناري زير ناف نهادن عجيب االثر است و            فرزجه از قنه و بورة ارمني و زيرة كرماني هر يك سه             

چون به هوش آيد به تدبيري پردازند كه در عالج احتباس حيض خواهد آمد و زني را ايـن مـر عـارض شـد لخلخـة                           

حلتيت و بارز و جند سياه و مقل ارزق هر يك سه ماشه در آب صنوبر االرض سه توله استعمال كردم و بعد هفته باز                         
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 كرده پس فصد صافن كرده مطبوخ مشكطرامشيع در ريوند خطائي و ديگر ادوية مسهله و حب غـاريقون تنقيـه                     عود

كردم از آن ادرار حيض بسيار شد و صحت كلي يافت و اما در حالت احتباس مني استفراغ آن به جماع كردن شوهر                       

موم از بافته كاغذ ساخته به روغن قاوندي علوي         او بايد كرد و يا قابله را بفرمايند كه فتيله به مقدار شش انگشت مض              

آرد و كذا خان آلوده به ماليمت تمام بگرداند تا دير پيش بيرون آورده تجديد فتيلة ديگر نمايد في الفور به هوش مي

استعمال بخور كبريت و زرنيخ و رال وسير و غيره بعد افاقه تنقية بدن به حسب سكنبيج و لوغـاذ يـا و اصـطحقيون                         

يند بعد سنجرينيا بورق بندقه با يك اوقية روغن بادام تلخ دهند و تجفيـف و تقليـل منـي كوشـند بـه اسـتعمال        نما

آبزنات و غيره و اين آبزن نافع است برگ پنبة ياغي و فنجكشت صحرايي و شبت و شنبليله و سـرد و گـز هـر يـك                            

برگ ككرونده نه توله تخم انجدان و اكليـل         شش توله گل عاشقانه و بابونه و برگ و بيخ صد برگ هر يك هفت توله                 

نويسند كه در وقـت نوبـت       هر يك چهار توله مقل ازرق هفت و نيم توله حل كرده به كار برند بعضي از متأخرين مي                  

ادوية گرم و دغدغه آور چون نمام و زنجبيل و فلفل با روغن زنبق اميخته حمول سازند و در ايـن وقـت اگـر جمـاع                           

م دهد و آن را كه احتباس حيض سبب باشد فرفيون و فلفل حمول ساختن به غايـت سـود دارد و                      ميسر آيد نفع تما   

در حالت افاقه بهتر آن است كه در هر هفته يك بار ايارجات دهند و يك روز در ميان معجون نجاح بـه كـار برنـد و                            

 يـك درم و يـا نـيم درم بـه            استحمام سود دارد و به آب گوگرد نشستن مفيد است و تاين دوا نـافع اسـت غـاريقون                  

دواءالمسك يا به عسل سرشته بخورند و اين همه در آن جا مفيد است كه ماده غليظ بود و بي حرارت باشد و نشان                        

برودت پيدا بود اما اگر حرارت بود در اين صورت استعمال مسخنات جائز نيست بلكه وقت افاقه فصد باسليق كنند و                     

 به مطبوخ افتيمون تليين طبع سازند و بر شكم سيري طبيخ شبت نوشانيده و قي                بر ساق حجامت با شرط نمايند و      

آورند و ادوية بارد مقلل مني و كاسر شهوت مثل شربت نيلوفر و شـيرة خرفـه بنوشـاندن و در وقـت نوبـت كـافور و            

 كنند كه بعـد تولـد       صندنل و نيلوفر ببويانند و اگر اين مرض زن حامله را افتد پس اگر ايام وضع نزديك باشد توقف                  

بچه خود به خود زائل خواهد شد و اگر ايام وضع دور باشد تلطيف غذا و مالش روغنها بسند كنند مع مراعات مـزاج                        

در حرارت و برودت و در حالت نوبت جهت افاقه به بستن اطراف و شـمومات و جـز آن كـه جنـين را مـضر نباشـد                             
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 دارد كه هم حافظ جنين است و هم دافع مرض و آن جـا كـه غلبـة                   قناعت ورزند و گلقند در حالت افاقت نفع تمام        

خون مفرط باشد نوبت مرض زود زود شود فصد توان كرد و مسهل خفيف توان داد خاصته كـه حمـل از مـاه سـوم                          

گذشته باشد و به ماه هفتم نرسيده و غذا در اين مرض به حسب مزاج به كار برند و مثالً اگر حارت غالب باشد قليـة                          

و با اسفاناخ و كهچري ماش مقشر و برنج مناسب است و اگر برودت غالب باشد گوشت كبك و گنجشك و تيهو و                       كد

دراج به زيره و دارچيني موافق و گويند كه اين حب مفيد اختناق رحم است تخم حنظل دو ثلـث درم سـمقونيا دو                        

  دانگ مصطكي سه دانگ جمله يك شربت است

  احتباس طمث

 و عام است كه حيض مطلقاً موقوف شود يا اندك آيد و يا ادوار او بطي گردد و زياده از دو                      يعني بند شدن حيض   

شـود و انقطـاع او در       ماه و به قول صاحب كامل حيض طبيعي زنان از سن ده سال و اكثر از چهارده سال شروع مـي                    

ا حيض نبايـد و امـا ايـام    گردد و زن خنثي ربعضي در سن سي و شش سال و در بعضي بعد از آن تا شصت سال مي             

ادرار حيض زن صحيحه كمتر آن دو روز است و اكثر آن تا هفت روز و آن چه زياده از اين آيد طبيعي نباشد و بدن                          

شود و زني كه حيض او در اوقات بعيده آيـد آ را اذيـت شـديد عـارض شـود و                      زن هنگام قرب نوبت حيض گران مي      

ست روز و زياده بر آن تا دو ماه باشد و آن چـه حـدوث او بعـد از ايـن بـود آن                         اي كه ميان هر دو دوره بود از ب        زمانه

خارج از مجراي طبيعي باشد و آن را احتباس الطمث گويند بالجمله احتباس حيض بر دو گونه اسـت يكـي آن كـه                        

يادتي لحـم و    سببش خاص در رحم باشد و آن سده است و سده يا از اورام رحم و يا ميالن مفرط آن و يا از رتق و ز                         

يا از اندال قروح رحم و فساد فوهات عروق ظاهر آن و از انقالب رحم يا از قصر عنق رحم و يا عقب اسـقاط حمـل و                            

يا از رسيدن ضربه و سقطه بر رحم كه افواه عروق را بند سازد و يا از حرارت مجفف مقبض در رحـم و يـا از بـرودت                

 بعقر گرد و يا از يبوست مكثف عارض رحم و يا از كثرت شحم  يا از مكثف اين اكثر از كثرت شرب آب افتد و مودي      

غلظ خون به سبب برودت و يا به سبب كثرت مخالطت اخالط غليظـة لزجـة بـدان باشـد و دوم آن كـه بـه سـبب                             

ـ                              ا مشاركت اعضاي ديگر باشد و آن يا به سبب تپ يا سوء مزاج بارد يا يابس يا حار يابس يا بارد يـابس بـود و بـارد ب
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مادة بلغم يا سودا باشد و يا به غير ماده و يا به سبب فساد مزاج و استسقا و يا سد دور جگر و در جميـع بـدن و يـا                                

فربهي مفرط الحدث سدد بنا بر تنگي گذرها از مزاحمت و يا به سبب الغري بنا بر تنگي از خشكي و به باعث قلـت                         

مه و اگر چه غذا كثير بود و عدم بقاي فضلة آن بهـر حـيض و              خون از عدم اغذية و تقليل آن و يا از شدت قوت هاض            

يا از ضعف جگر موجب قلت تولد خون و يا از كثرت استفراغات به ادويـه و خـصوصاً اسـتفراغات خـون از رعـاف يـا                            

بواسير يا جراحت و غير آن و يا از كثرت رياضات محلل مفرط و امراض طويل و يا به سبب مـرض كـه در صـدر يـا                             

باشد و گاهي قلت خـون و اسـباب ايـن هـر دو                طحال و جز آن باشد الحاصل اكثر سبب اين مرض سده مي            مقعد يا 

نويسند خون حيض كه براي خروج به سوي رحـم رود چـون             همان است كه مذكور شد شيخ الرئيس و تابعان او مي          

ا كنـد امراضـي كـه از احتبـاس     منفذ نيابد عود كند و چون تكرار اين شود در بدن منتشر گردد و امراض بسيار پيـد     

حيض عارض شود از آن جمله اختناق رحم است و ميالن رحم و اورام رحم حار و صلب و عقر و اورام احشا و امراض     

هضم و سقوط اشتها و فساد آن و غثيان و تشنگي سخت و سـوزش فـم معـده و امـراض راس و                        . معده مثل ضعف و   

و امراض صدر مثـل سـرفه و ضـيق الـنفس و اكثـر امـراض جگـر مثـل                     عصب مثل صرع و صداع و ماليخوليا و فالج          

استسقاء غير آن و بدان رنگ روي و سحنه متغير شود و ايضاً عسر بول و احتبـاس آن و درد كمـر و گـردن عـارض                            

شود و بدن گران گردد و الغر شود و قشعريرات و حميات محرقه و درد چشم و گوش و بيني و خراج در كنج ران به              

د و گاهي كالم متعسر گردد و قلق و كرب عارض شود و گاهي جميع بدن و قطن ورم كند و گاهي زنـي كـه                          هم رس 

حيض او محتبس شود چون در مزاج قوي الخلقت باشد مشابه مرد گردد و موي او زياده گردد و مثل ريـش بيـرون                        

ه بـا وي ادرار و حـيض او ممكـن         آيد و آواز او خشن و غليظ گردد پس بميرد و گاهي قبل موت حالي به هم رسد ك                  

نبود پس واجب است كه در عالج اين مرض به سرعت كوشند تا از آفات ديگر مصون باشند طريق تشخيص اسـباب                      

اين مرض اوالً از مريضه حال وجود مرضي از امراض مذكوره مثل ورم و ميالن و رتق و انقالب رحم  ضعف جگـر يـا                          

ل بپرسند اگر اقرار يكي از اينها نمايد سببش همان مـرض باشـد و اال حـال                  سدة آن يا مرضي سينه يا مقعد يا طحا        

تقدم حدوث قرحة رحم و يا استسقاء حمل و يا رسيدن ضربه و سقط بر رحم و يا تقليل غـذا و يـا كثـرت اسـتفراغ                            
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م نباشـد   خون و يا كثرت رياضت سوال كنند اگر تقدم يكي از اين اسباب بيان كند سببش همان باشد و اگر اين هـ                      

پس دريافت نمايند اگر به طور تفاوت نبض و كثرت بول و سفيدي و غلظ آن بلغميت براز و خواب گران و تحيـر در                         

ها و سردي آن و كثرت آب دهن بود سببش برودت يا غلـظ خـون                آن و سفيدي رنگ بدن و ترهل آن و سبزي رگ          

انتفاخ عروق و جفـاف رحـم و ديگـر عالمـات حـرارت              باشد و اگر التهاب و تغير رنگ و كرب و خفقان و ثقل عانه و                

مدرك گردد و سببش حرارت باشد و اگر هزال بدن و خالي عروق و خشكي فرج و رحم و ديگر آثار يبوسـت يافتـه                         

شود و سببش يبوست باشد و اگر با وجود سخافت بدن ضعف و زردي رنگ و تقدم اسباب قلت خون معلـوم شـود و                         

 زن بسيار فربه بود سببش فربهي مفرط باشد عالج آن چه از مرضي ديگر باشـد عـالج                   سببش قلت خون باشد و اگر     

امراض نمايند بدان چه در باب هر يك مسطور است و به ازالة سبب ديگر پردازنـد و اگـر از بـرودت و غلـظ خـون و                             

بر مشكطرامـشيع   فربهي مفرط بود ماءاالصول و ادوية مدره حاره بدهند و اين مطبوخ معمول است پوست خيار شـن                 

پرسياوشان قند سياه كهنه در آب جوشانيده صاف نموده بنوشانند و نوشيدن مدرات ديگر نـافع بـود و قـرص مـرور                       

تر است و مادة غليظ را بقي و مسهل بلغم و حب ايارج خارج نمايند و رگ صافن و مابض كشايند                     تسخين رحم قوي  

ثل شبت و مرزنجوش و پودينه و سداب و بابونه و اكليل الملك و              و ملطفات استعمال كنند و به طبيخ ادوية ملطفه م         

صعتر آبزن سازند و اگر به سبب حرارت باشد مدرات بارده دهند و شيرة خرفه با شربت بـزوري بـارد سـود دارد و از                          

چند شير خشت و سماق و نبات و مغز تخم كدو و خيارين و باديان كوفته به عسل و زردة تخم مرغ فرزجه سازند و                         

روز بردارند و اگر به سبب يبوست باشد مرطبات استعمال نمايند و ماءالجبن و عرق شير نعم المرطـب اسـت و اگـر                        

سببش قلت خون باشد اغذية جيدالكيموس چون بيضة نيم برشت و شـورباي گوشـت مـرغ فربـه و گوشـت بزغالـه                        

واب و راحـت و سـكون اختيـار نماينـد و            خوراند و شير و شيريني بيشتر دهند و در عيش عشرت مشغول دارند و خ              

حمام مرطب فرمايند ذكر ادوية مفرده و مركبة يونانيه كه مدر حيض اندر گزر دشتي شرباً و حموالً و كذا پنج عـدد                       

تخم بيد انجير باريك سائيده در شب بر ناف ضماد كردن و كذا شرب سركه و ثمر فاوانيا و كذا خوردن قفراليهـود و                        

ي دو درم و كذا شراب كهنه و جندبيدستر و كذا شرب و حمول كبابه باريك سوده به شراب يـك                     جند بيدستر مساو  



1488 

 

ساله سرشته و كذا فرزجة مغز جوز سوخته به شراب سرشته كذا جند بيدستر نيم درم پودينـه بـري يـك درم بعـد                         

قور و بقلة حند قوقا و      تنقية بدن از مسهل خوردن هر واحد براي ادرار حيض مجرب سويدي و غيره است و اكل سقن                 

كرنب و لوبياي سرخ و شلجم و نخود سرخ يا سفيد و حب الصنوبر كبار و حب البطم و جيرجير و شرب كرويا و كـذا             

  حلتيت به مرو فلفل و كذا تخم ترنج دو درم و كذا نقوع كنجد مع پوست 

روس به ماءالعسل و كذا طبيخ بـرگ        و كذا دو درم روغن بيد انجير به ماءالعسل و كذا مثقال تخم حنا و كذا سند                

طرفا و شرب و حمول كاشم از يك درم تا دو درم و كذا غاريقون يك مثقال و كذا بابونه يـك درم و كـذا فـو و كـذا                               

سنبل رومي و كذا ميعة سائله و كذا آب حندقوقا و كذا پوست بيخ كبر و تمر و برگ آن و كذا ترمس تلخ به عسل و                           

م و تخم او و كذا تخم انجدان و كذا روغن بادام تلخ و كذا شبح جبلي و رومي و كذا زربناد                      كذا سيساليوس و كذا نما    

و كذا كمافيطوس و كذا كماذريوس و كذا مرزنجوش و كذا طبيخ كرنب و تخم او و كذا تخم گندنا و كذا تخم شلجم                        

 كذا كرسنه به عسل و ترنجبين و كذا         الزريره تنها و به عسل و كذا سورنجان و كذا جنطيانا و           و كذا غافث و كذا قصب     

فراسيون و ايرسا و كذا نفط سفيد و كذا الجورد غير مغسول و كذا مغز حب المحلب و كذا مر تنها و به سداب يا بـه                           

دارچيني يا تبرمس تلخ و كذا بندق هندي و كذا ساذج هندي و كذا پياز بريان و كذا سـركة عنـصل و كـذا عنـصل                           

لنجان و حمول آب اطراف از او و درخت و كذا اظفار الطبب و كذا بـادام تلـخ و كـذا زوفـاي                        بريان به عسل و كذا خو     

رطب بزبد و اكليل الملك و كذا حلزون خرد يا صـدف مـع لحـم او كوفتـه و كـذا آب كرنـب بـه آرد شـليم و كـذا                                 

و قنـه و نـانخواه و   دارشيشعان و كذا فلفل سياه و سداب و ترمس تلخ آميختـه و بخـور راسـن و فـو و ميعـة سـائله                       

مشكطرامشيع و حلزون با قنه و بيخ سوسن هر سه كوفته و تخم گندنا و قسط و قفراليهود و شيخ ارمنـي و جلـوس                         

-در طبيخ فو و ترمس تلخ و حماما و برگ و شاخ سير و لوبيا و كنجد و درخت آن و شـلجم و بادرنجبويـه و قـصب                            

و ترب و اشنه و ضماد قيصوم به مقدار صالح بر عانه و كذا مقـل و كـذا                   الزريره و نبات خيري زرد يا گل او و يا دروج            

برنجاسف و كذا كرسنه و كذا شاخ گوزن سوخته بر پستان و عانه هر واحد مدر حيض است و باقي ادويـة مفـرده در                         

اقوال حكما خواهد آمد آبزن كه مدر حيض است پودينة خـشك سـداب مشكطرامـشيع قنطوريـون سـنبل الطيـب                      
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وش ابهل هر يك بست درم كوفتني را كوفته در آب جوشانيده تا ناف بنشانند بخور كه جهـت دفـع احتبـاس                       مرزنج

حيض نافع است مشك زعفران هر يك ربع جزو عنبر اشهب نيم جزو شحم حنظل شونيز كندش ميعه علك الـبطم                     

نمايند دوائي كه مـدر حـيض و        هر يك جزوي به روغن زيتون يا زنبق سرشته نبادق سازند و بر آتش انداخته تبخير                 

مسقط جنين است پوست فلوس خيار شنبر دو توله زيرة كرماني سه ماشه تخم خرپزه شـش ماشـه افـسنتين چـار                       

ماشه شاهتره شش ماشه جوشانيده گلقند سه توله داخل كرده بدهند ايضاً گل خطمـي تخـم تـرب مشكطرامـشيع                     

واكهار دو ماشه سوده پاشـيده بدهنـد ديگـر دورة كپـاس نـه               الثعلب هر يك پنج ماشه جوشانيده ج      پرسياوشان عنب 

ماشه پوست سياه فلوس خيار شنبر توله بيخ باديان شش ماشه بيخ ني نه ماشه تخم خرپزه دو تولـه خارخـسك نـه                        

الثعلب شب تر كرده صبح جوشانيده صاف كرده شـربت بـزوري معتـدل آميختـه                ماشه در عرق شاهتره و عرق عنب      

رد و مدر حيض است ايضاً اصل السوس خطمي باديـان هـر يـك چـار ماشـه انجيـر زرد سـه عـدد                          بنوشانند دافع د  

جوشانيده شهد يك توله و اگر خواهند اسطوخودوس چار ماشه افزايند ديگر اسـطوخوددوس اصـل الـسوس بنفـشه                    

و تولـه بـيخ     پرسياوشان دارچيني وج تركي هر يك چار ماشه جوشانيده با نبات بدهند ايـضاً پوسـت خيـار شـنبر د                    

الصبغ هر يك چار ماشه جوشانيده بنوشند       كاسني بيخ باديان تخم خرپزه هر يك شش ماشه باديان تخم كرفس فوه            

الثعلب هر يـك شـش ماشـه        الصبغ هر يك چار ماشه تخم خيارين عنب       ايضاً تخم كاسني نه ماشه دوقو تخم مرو فوه        

ن وج تركي هر يك چار ماشه جوشانيده شكر سـرخ چـار تولـه               جوشانيده بدهند ايضاً كه مدر قوي است نانخواه باديا        

ايضاً باديان چار ماشه انجير زرد سه دانه شاهتره قصب الزريره تخم كاسني هر يك شش ماشه ريوند چيني سه ماشه 

جوشانيده شكر سرخ دو توله ايضاً مطيوخ قرطم كه مئل به اعتدال و مدر حيض است حـب قـرطم باديـان گاوزبـان                        

زه مساوي نيم كوفته قدر هفت درم از مجموع در يك نيم رطل آب شب تر كنند و صباح بجوشـانند و هـر                        تخم خرپ 

گاه نيم رطل بماند صاف كرده به شكر شيرين ساخته بنوشند حب كه ادرار طمث كند حب الغار يك جزو سائيده با                      

و ديگر مقل و مـرو ابهـل مـساوي حـب            قنه نيم جزو سرشته حبها بندند و يك مثقال تا دو درم به ماءالعسل بدهند                

ساخته سه درم بخورند بچة مرده نيز بيرون آرد ديگر جندبيدستر نيم درم بيخ سوسن كبود دو مثقال آب پودينه دو                     
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قاشق عسل هفت مثقال به دو دفعه استعمال نمايند حيض براند ديگر سعد فوه اسارون سليخه دارچينـي افـسنتين                    

مثقال به آب فوه بدهند ايضاً اسارون يك درم سداب نيم درم باديـان دو درم لوبيـاي                  مشكطرامشيع كوفته بيخته دو     

سرخ پنج درم عسل ده درم بجوشانند و صاف كرده سه روز متواتر بخورند و سـه روز موقـوف داشـته بـاز بخورنـد و                           

نيـز ادرار حـيض     همين دستور چند مرتبه به عمل آرند و خوردن دواءالكركم با سكنجبين بزوري بعد فـصد صـافن                   

نمايد و خمول تخم انجره و مرو شرب ابهل به عسل به مداومت در ادرار حيض منقطع مجرب است دوائي كـه بـراي                        

ادرار حيض قوي است مشكطرامشيع ابهل فوه هر يك يك جزو تخم كـرفس باديـان قاقلـه قنـه سـكنبيج جاوشـير                        

ه در آن ترمس و لوبياي سـرخ جوشـانيده باشـند            مصطكي هر يك نيم جزو همه را جمع نموده يك مثقال به آبي ك             

عسل داخل كرده بخورند شياف كه مدر حيض است ابهل مشكطرامشيع سداب هر يك يك درم پودينة خشك نـيم                    

درم پنير ماية خرگوش ربع درم كوفته بيخته شياف ساخته بردارند فوزجه مدر حيض جاوشير كنـدش هـر يـك دو                      

قصيلب هر يك سه ماشه فرزجه سازند و به روغن گل چرب كرده بردارند ايضاً كه                ماشه ميعة سائله اظفارالطيب عود      

مجرب است سداب مر صاف ابهل باديان تخم مورد مساوي به زهرة گاو فرزجة سازند قرص كه در مزاج گرم حـيض                      

 درم  بكشايد مغز تخم خيار بادرنگ مغز تخم خرپزه هر يك پنج درم روناس مشكطرامشيع دوقو سـليخه هـر يـك و                     

قرص سازند مطبوخ براي احتباس حيض كه از ريح و اخالط غليظه باشد بعد فصد صافنين و استعمال آبزن بگيرنـد                     

پوست خيار شنبر پوست جوز هر يك سه توله فوه ريوند چيني بنفشه ابهل ترمس خـار خـسك تخـم قـرطم تخـم                         

سك و مكـوه هـر يـك پاوسـير          الثعلب تخم كرفس هر يك هفـت ماشـه در عـرق خارخـ             خرپزه مشكطرامشيع عنب  

جوشانيده شربت دينار سه توله داخل كرده بنوشند و اگر از اين نكشايد تنقيه به ايارجات كبار نمايند و بعـد تنقيـه                       

سفوف از پوست خيار شنبر سه درم نبات برابر آن با مطبوخ لوبيا دهند ايضاً براي احتباس طمـث كـه بـا سـوداويت                         

يان انيسون تخم كثوث تخم كرفس حلبه خسكدانه مشكطرامشيع مغـز خـستة آلوبـالو               مزاج بود گاوزبان شاهتره باد    

اصل السوس بيخ باديان بيخ كاسني عنب الثعلب خار خسك پرسياوشان هر يك چار ماشه جوشـانيده صـاف كـرده                     

غـز  سكنجبين افتيموني دو توله اضافه كرده بدهدن بعد دو روز كمافيطوس كماذريوس حاشا هر يك چهـار ماشـه م                   
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فلوس خيار شنبر ترنجبين هر يك پنج توله روغن بادام شش ماشه اضافه نمايند روز چهارم حب الجورد شش ماشه                    

سوده به روغن بادام چرب كرده به جوارش كموني سرشته حب سازند و به ورق نقره پيچيده در آخر شب فرو برند و                       

 نموده گرم كرده چـون قهـوه بنوشـند و صـبح             عقب و عقب آن نبات سفيد سه توله به گالب و عرق بيد مشك حل              

بنفشه گل سرخ هر يك چهار ماشه سناي مكي نه ماشه گاوزبان شاهتره بادرنجبويه اسطوخودوس بسفائج قنطوريون     

السوس بيخ باديان تخـم     الثعلب پرسياوشان زوفاي خشك بيخ كاسني اصل      دقيق حلبه خسكدانه مشكطرامشيع عنب    

ه گل نيلوفر هر يك دو ماشه هليلجات ثالثه هـر يـك سـه ماشـه تمـر هنـدي تولـه                       خيارين تخم كاسني تخم خرپز    

زرشك چار ماشه عناب پنج دانه سپستان نه دانه جوشانيده صاف نموده ترمجبين مغز فلوس خيار شنبر هر يك پنج      

لـة مربـي بـه    توله گلقند چهار توله روغن بادام چهار ماشه ريوند چيني سه ماشه سرد نمـوده بنوشـند روز پـنجم آم      

گالب شسته كشنيز مقشر طباشير يك يك ماشه سوده آميخته به ورق نقره پيچيـده تنـاول نماينـد بـااليش لعـاب                       

اسپغول شيرة تخم خرفه شيرة دانة هليل هر يك چهار ماشه شربت آلوبالو يك نيم توله عرق بيدمشك گالب داخـل                     

 سوم و شب هشتم نسخة چهارم و روز نهـم نـسخة روز              كرده بنوشند باز روز ششم نسخة اول و روز هفتم نسخة روز           

پنجم دهند ديگر اگر احتباس حيض مزمن به سبب حرارت جگر بود كه به رحم رسيده باشد و فصد صيف و مريضه                      

صفراوي مزاج بود خارخسك شاهتره هر يك شش ماشه گـل نيلـوفر چـار ماشـه آلـو بخـارا هفـت دانـه جوشـانيده                           

 كرده بدهند روز دوم شيرة تخم كاسني افزايند باز قرص زرشك صغير سوده پاشـيده                سكنجبين ساده دو توله داخل    

افزايند و ديگر اگر حبس حيض با درد شكم بود تخم كثوث زيرة سفيد مشكطرامشيع هر يك چهـار ماشـه خيـارين     

 چهار ماشـه    كوفته شش ماشه جوشانيده نبات دو توله دهند باز اگر قبض هم باشد سناي مكي پنج ماشه تربد سفيد                  

زنجبيل يك ماشه سوده به گلقند دو توله سرشته همراه عرق باديان و گالب دهند و اگر با صـالبت رحـم باشـد اول                         

چند روز شربت اصول باز مسهل به دستور دهند بعده شير شتر تجويز كنند و ديگر اگر احتباس با تپ مزمن بود اول 

نند باز اگر اندك جاري باشد تپ آيد زرشك منقي هفت ماشه شب             مسهل در ماءالقرع و فصد صافن و غيره تدابير ك         

در عرقيات ده توله گرم كرده خيسانند و صبح خام ماليده صاف كرده شربت بزوري بارد دو توله داخل كرده بدهنـد                      
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ايضاً براي ادار حيض ابهل سه ماشه مشكطرامشيع چهار ماشه خارخسك تخم خرپزه هر يك شـش ماشـه بـه عـرق                       

السوس هر يك چهار ماشه     و عرق عنب الثعلب جوشانيده شربت بزوري بارد داخل كرده بدهند باز دوقو اصل             شاهتره  

خيارين كوفته شش ماشه شيرة تخم ترب چهار ماشه افزاينـد ايـضاً مـويز منقـي ده دانـه گـل خطمـي سـه ماشـه                            

صبغ اسطوخودوس هر يك چهار ماشه     الپرسياوشان باديان هر يك چهار ماشه جوشانيده گلقند سه توله دهند باز فوه            

تخم خرپزه شش ماشه افزايند باز سناي مكي نه ماشه افزاين آخر روز اطريفل صغير يك توله عـرق باديـان ده تولـه                        

الثعلب هر يك نيم پاو شربت بزوري حار سه توله آميخته يـك هفتـه               دهند و اگر عرق باديان عرق نانخواه عرق عنب        

 و عالوه از اين از مركبات قرص ابهل و معجون بهل و شربت بـزوري و شـربت كثـوث و                      بنوشند نيز ادرار حيض كند    

ذكـر ادويـة مفـرده و مركبـة         شربت جعده و شربت برنجاسف و شربت سليخه و نقوع بزور هر واحد مدر حيض است                 

ب ايام حيض هر     كه ادار حيض كند بادرنگ جوشانيده با قند سياه بنوشند و ا مغ تخم بيد انجير يك عدد قري                   هنديه

روز بخورند حيض به فراغت آيد ديگر برگ گل پنبة باغي كه زمه گويند نيم پاو در يك سير آب بجوشانند چون بـه                        

چهارم حصه رسد صاف كرده چهار دام قند سياه آميخته بنوشند حيض براند ديگر سبوس اجواين پنج ماشه شب در                    

اند و ديگر   له افزوده بنوشند و پپتيا براي ادرار حيض مجرب نوشته         نيم پاو آب تر كرده قند سياه كهنه با شهد يك تو           

در بياض استاد مرحومي مسطو است كه بيربهوئي بر تمام ليمو مالند و بعده زن را بدهند تا ببويد و در حـال حـيض       

و جاري شود ديگر تخم ترب يا تخم زردك يا اجواين يك كف بخورند و چند روز مـداومت نماينـد حـيض بگـشايد                         

باشد جوشانيده تا سه روز بنوشند ديگر پوست درخت نيب كهنه كوفته            همچنين پوست پنبه كه در ميان او پنبه مي        

دو توله زنجبيل چهار ماشه قند سياه دو توله در يك نيم پاو آب بجوشانند هر گاه نـيم پـاو آب بمانـد صـاف كـرده                            

 شب در آب تر نموده صبح شيره برآورده قدري شـكر            بنوشند ادرار حيض كند و كذا كنجد سياه گوك هر واحد توله           

شيرين كرده نوشيدن ديگر تخم ترب حلبه تخم زردك مساوي كوفته بيخته كف دست به آب نـيم گـرم بنوشـند و                       

دهند ايضاً فتيله حيض به فراغت ارد قند سياه اندك روغن زرد در ظرفي بر آتش گذارند تا                  بعضي مجليمة سوده مي   

 پس قدري بهروزهخ خشك سائيده اميخته فتيله ساخته در فم رحم رسانند و بخور نكهـه و كـذا                    فتيله توان بست و   
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گنده بهروزه در زير زن چند بار حيض براند دوائي كه حيض براند پودينـة خـشك صـعتر ؟ هـر واحـد چهـار ماشـه                

يـان نـيم كوفتـه نـه        بادرنگ هر واحد پنج ماشه اجواين ساده شش ماشه پوست اخروت تخم خرپزه هر يك توله باد                

ماشه تخم سويه چار ماشه جوشانيده صاف نموده شكر سواري چهار توله حل كرده بنوشدن ايض مطبوخ كه حـيض                    

بسته شايد لوبياي سرخ مجيهه تخم ميتهي تخم گاجر تخم سويه تخم ترب پوست پهلي املناس ؟ اج بادرنگ كوفته                    

افزايند ايضاً  ده بنوشند و بعضي كلونجي و پوست گنبه نيز مي         جمله مساوي نه ماشه قند سياه و چند ادويه جوش دا          

مدر قوي و سقط جنين باديان دو توله زنجبيل تخم شبت زردك هر يك چهار توله تخم بادنجان اجواين هر يك دو                      

ك توله جوشانيده قند سياه چهار دام آميخته بنوشند ايضاً منقول از بياض اوستادي مرحوم بيخ بانس تخم گزر هر ي                   

به وزن دو فلوس تخم ترب پنج بهاگ يك فلوس تخم سويه قند سياه هر يك پنج فلوس همه را جوشانيده سـه روز                        

دهند و در ابتداي ايام حيض ايضاً كه در هند براي احتباس طمث مروج است باديان تخـم شـبت تخـم تـرب تخـم                          

جوشانيده بدهدن ديگر گوگل دار فلفـل       زردك تخم حلبه تخم نر انبزك كلوكنجي بادرنگ در ايام حيض تا سه روز               

چوك مينهپل مغز تخم كدو تلخ برابر كوفته شياف ساخته بردارنـد حـيض برانـد ايـضاً اسـپند چـوب كنجـد سـياه                          

جوشانيده بنوشند و ديگر ؟ بادرنگ مرج كنوكول هر يك يك جزو اجمود باديان دانـه االيجـي كـالن اسـت بهـروزه                        

يد كـه   .و چند شهد اميخحته به قدر مناسب نوشند اقوال مهر و مسيحي گ            مصطكي هر يك نيم جزو سفوف كرده د       

هر گاه احتباس حيض از ورم رحم يا ميالن او اشد اوالً اعتنا به اصالح آن نمايند و اگـر احتبـاس او از انـضمام افـواه                           

فران و دارچيني   عروق به سبب برودت باشد افاديه مثل سليخه و اسارون و قسط و سنبل و حماما و حب بلسان و زع                    

و فقاح و اذخر استعمال كنند و اگر به سبب غلظ خون و سردي او قوي شديد بـود در ازالـة اسـتعمال ايـن چيزهـا                            

كفايت نكند جز آن كه اوالً تلطيف تدبير و تنقية بدن از اخالط غليظ نمايند بعد از آن ادوية ملطف و مفتح بنوشـند                        

هـاي حـاده بـا      يد كه استفراغات و رياضت  تعب و اغذية ملطفـه و حقنـه             و اگر احتباس حيض از فرط فربهي باشد با        

ضمادات ملطفه و حموالت جاذب خون حيض استعمال كنند و اگر تحتباس خون حيض از الغري به سـبب امـراض                     

. عيش راحـت    . هاي ملين و طعام كثير المقدار       متاوله بشد بعد زوال اماض استحمام به آب شيرين و مالش به روغن            
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رزجات ملينه معمول از ؟ و شحوم استعمال بايد كرد و اگر احتباس حيض به سبب ؟ و انفجار خون از موضع ديگـر                        ف

باشد جذب خون به سوي اسفل به وضع محاجم بر ساقين باالي كعبين كنند و فصد فوق كعب مايند و ادويـل مـدر                    

خـردل و فطراسـاليون و حـرف و شـونيز و            حيض دهند و آن فرفين و افتيمون و جند بيدستر و فلفـل و انيـسون و                  

پودينة حلبي و پودينة نهري و سير صحرائي و وج و اساون و بيخ سوسن و اسمابخوي و سعد و فقاح و اذخر و سنبل                         

و سليخه و دارچيني و مومودراسن و مشكطرامشيع و اشق و سكنبيج است  بالجمله جميع آن چه مفتح سدد و مدر                      

د آن همه حيض را براند و چون بنوشند يا حمول به صوف نمايد يا بدان ضماد كننـد و                    بول و ملطف اخالط غليظ بو     

اين دو حيض فرود لرد لوبياي سرخ حلبه هر واحد يك مشت انيسون پنج درم سداب خشك سه درم فـوه پـنج درم                        

مشت كاشم ده   در سه رطل اب بجوشانند تا يك رطل باقي ماند صاف كرده ثلث رطل نيم گرم بدهند ديگر لوبا يك                     

درم تخم سپند پنج درم فطراساليون هفت درم در شش رطل آب بجوشانند تا آن كه يك رطل بماند صاف كره سي                      

درم از آن با يك درم وحمرثا بدهدن ديگر كه تنقية حيض كند فوه دو جزو لوبيا يك نيم جزو هر دو را بپزند تا مهرا                          

ارة سداب تر نـيم سـكرجه و روغـن ياسـمين پـنج درم اميختـه                 شود و بعده آب او به قدر يك سكرجه گرفته و عص           

بنوشاند و ديگر كه رحم را گرم كند و حيض فرود ارد افتيمون فرفيون و انيسون غـاريقون فلفـل دوقـو فطرسـاليون                        

مساوي كوفته به عسل سرشته دو درم به مطبوخ ممزوج بدند و ديگر جوز با سداب بسايند و به خمر صرف بـر نهـار                         

پنج درم بدهند و ديگر پودينة كوهي سوده مقدار ملعقه به طال ممزوج بعد استحمام بدهند ديگر جند بيدستر                   مقدار  

سوده به آب انيسون و فطراساليون بدهند و ديگر حلتيت يك درم به شراب عسل يا ماءالعسل بدهنـد ديگـر فـرفين                       

ر شونيز خردل نيم ردم كوفته بيختـه بـا طـال          فطراساليون مساوي از نيم تا يك درم به آب طبيخ اسارون بدهند ديگ            

ممزوج بدهند ديگر جاوشير افسنتين هر واحد يك درم به خمر بدهند ديگر سليخه قسط مساوي كوفتـه بيختـه دو                     

ئدم به شراب بدهند ديگر كه به قوت ادرار كند سليخه سوده يك مثقال به آب طبيخ اسارون بدهن ديگر شونيز يك                      

ته بيخته با طال ممزوج دهند ديگر جاوشير افسنتين هر واحد يك درم بدهند ديگر سـليخه                 درم خردل نيم درم كوف    

مساوي كوفته بيخته به شراب بدهند ديگر كه به قوت ادرار كند سليخه سوده يك مثقال به آب فوه بخونـد و ديگـر                        
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قال به ماءالعسل مطبوخ بدهنـد      جند بيدستر نيم درم به اب پودينل نهري دو اوقيه بخورانند ديگر بيخ فاوانيا يك مث               

مطبوخ نافع مدر حيض تخم فنجنكشت پنج درم پودينة نهري يك درم افسنتين سنبل الطيب هر واحد سه درم در                    

چهار رطل آب بجوشانند تا آن كه يك رطل بماند صاف نموده هر روز ثلث رطل با عسل يفيد يك اوقيه آميخته نيم                       

رم ابهل شش درم انيسون چهار درم كوفتـه بيختـه بـه عـسل سرشـته مقـدار                   گرم بنوشند ديگر زراوند طويل پنج د      

حاجت بدهند ديگر پوست بيخ توت ده درم تخم گزر هفت درم تخم كرفس باديان هر واحـد پـنج درم نـانخواه سـه              

درم جوشانيده آب او به عسل بدهند فرزجه كه خون حيض بكشايد جند بيدستر هر دو بـه روغـن بـان سرشـته در                         

لوده حمول كنند ديگر خربق سياه بيخ حنظل كندش مساوي كوفته بيخته به زهرة گاو نر يـا بـه آب سـداب    صوف آ 

سرشته در صوفي كه به روغن بلسان تر كرده باشند بردارند ديگر پودينه هر واحد چهار درم سداب شونيز هر واحـد                      

 دراز سـاخته اسـتعمال كننـد و ديگـر           دو درم انجير در سفيحج مطبوخ تر كرده هشت درم سائيده بسشرند شيافات            

حشيش افسنتين شيح ترمس سداب تر مساوي انجير در مي پخته مطبوخ تر كرده مقدار سرشـتن ادويـه آميخـتن                     

شياف سازند و به عمل آرند ديگر خربق سياه عصارة افسنتين هر واحد دو درم مر چهار درم اشق يك درم سائيده به                       

 دست نيايد خشك ان را در شراب تر كـرده شـياف دراز سـازند و اسـتعمال نماينـد           زهرة گاو نر بسرشند و اگر تر به       

ديگر عصارة قثاءالحمار زيرل سياه مساوي در زهرة گاو نر يا آب پياز يا آب گندنا سرشته استعمال كنند ديگر سداب                     

ند ديگر كه تفتيح رحـم      تازه تخم حنظل افسنتين مساوي سائيده به مرارة نر گاو يا به آب مذكور سرشته به عمل آر                 

منضم نمايد بان سداب خك بورق برگ حنظل و شحم شونيز مر جاوشير بهروزه مقل هر واحد دو درم زهـة شـبوط                       

زهرة گاو نر هر يك چهار درم ادوية خشك را كوفته بيخته و صموغ را در مي پخته گداخته با هم سرشته بـه صـوف     

منه كند و حيض فرود آرد شـحم حنظـل افـسنتين شـونيز اسـارون                ها و سدد مز   بردارند و ديگر كه تفتيح دهن رگ      

كندش وجع ؟ پودينة كوهي بيخته بيخ سوسن اسمابخوني سداب خـشك فلفـل هـر واحـد دو درم اشـق مـر مقـل                          

حلتيت هر روزه هر واحد يك درم زهرة شبوط زهرة ماكيان آب پياز اب باديان هر واحد ملعقه ادوية خشك ا سائيده                   

كرده و علك البطم سه درم به عسل گداخته ادويه اميزن و به صوف استعمال كنند و ديگر دارچينـي                    ديگر اجزا حل    
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سائيده يا بهروز بسرشند و در صوف كه به روغن ناردين تر كرده باشند الوده بردارند ديگر كـه حجـيض را بـه قـوت                          

 چهل درم ابهل پـنج درم كوفتـه بـه           فرود آرد مر پودينه كوهي هر واحد چهار درم مويز منقي بست ردم سداب تازه              

زهرة گاو نر سرشته استعمال نمايند و ديگر زهرة گاو نر شونيز هر واحد دو ثلث درم فرفيون مـازريون جاوشـير هـر                        

واحد سه درم به صوف استعمال نمايند ديگر عصارة قثاءالحمار نه قيراط به زهرة گاو نر آميخته استعمال نايند ديگـر        

و بند شود و گمان حمل آن گردد پس اگر حامله باشد جنين را نفع كند و اگـر حاملـه نباشـد                       براي زني كه حيض ا    

حيض ا فرود آرد جندبيدستر انيسون تخم كرفس هر واحد يك درم كوفته بيخته با شراب ممزوج بنوشـانن و چـون                      

نماينـد بـه    تكميد مـي  به جاوشير و كندش و اظفارالطيب و عود ميعة خشك بخور سازند حيض را فرود آرد و گاهي                   

پودينه و شونيز   . طبيخ شبت و بابونه و اذخر و مرزنجوش و سليخه و قسط و اكليل الملك و كرنب و گندنا و سداب و                     

و كرفس و صعتر و حاا و قيصوم و قرومانا بايد كه مريضه را در اين طبيخ بنشانند و گرم گرم در ابريق انداخته سر او                          

نويسد كه آن چـه متعلـق        نوعي كه بخار آب در فرج داخل شود و سرد نگردد بوعلي مي             بسته ؟ ؟ نزد فرج بدارند به      

به تسخين و تبريد و توليد خون و ترطيب بد نسبت و عالج اورام و عالج رتق و مانـدن آن از اصـول منكـرره معلـوم      

 مايوس العالج است و     ها به سبب التجام قروح    است و احتباس حيض حادث از قسم رتق العالج و از انسداد دهن رگ             

-عالج آنها اخراج خون است تا كثرت نمايد و تنقية بدن و استعمال رياضت و الحال ذكر معالجات مـدر حـيض مـي                       

كنيم و او آن است كه تحريك خون به سوي رحم نايد و ان را در مسام نافذ گرداند و مسام را بكشايد و ايـن چنـين                            

تر به ايـن مكـان    -ايم در اين جا ارادة ذكر تدابير و مداومت كه الئق          ن ذكر كرده  به ادويه در مفردات و ايضاً در قرابادي       

نماييم و تدبير در اين تحريك خون به قوت به سوي حيض است و آن چه اين عمل كند فـصد رگ صـافن                        است مي 

نان وفربـه  تر بود و حجامت بر ساق و كعب و خصوصاً در زدر رگ پس عقب و فصد رگ زانو است و مابض از آن قوي          

تر است و گاهي به تكرار فصد صافن از پاي دوم احتياج شود و ادامت بستن اعـضاي سـافله و كـذلك تـرك او                          موافق

چند روز بعد از استعمال ادوية مفتح مسام و مسهل رطوبات لزجه اگر سـببش رطوبـت باشـد پـس از آن اسـتعمال                         

عـضي از آن مـشروباتند مثـل پودينـه و طبـيخ او بـه                ها ملطف خون مفـتح سـدد انـد ب         ادويل خاص بارد دارد و اين     



1497 

 

تر است و مشكطرامشيع و ارچيني و ايـارج فيقـرا و سـكنبيج و       ماءالعسل و پاشيدة او بر ماءالعسل و ابهل از اين قوي          

جاوشير و ثمر او و جند بيدستر و قرومانا و طبيخ راسن ئو طبيخ اشنان و طبيخ لوبياي سرخ و محدوث و اشـترغاز و                         

مرزنجوش و بعضي از آن حموالت اند مثل خريق سفد و تخم حنظل و ميعل سائله و قنطوريون و صمغ زيتـون                    تخم  

بري و جاوشير و جندبيدستر و حلتيت و سكنبيج و قرومانا عصارة افسنتين و گاهي فرفيون سـوده بـا پنبـه حمـول                        

ثر است مرو پودينـه هـر واحـد چهـار درم            كنند و بر آن تا زماني اندك به غير افاط صبر نمايند و اين حمول جيداال               

ابهل هشت درم سداب خشك ده درم مويز منقي بست ردم به زهرة بقر سرشته از آن فرزجات سازند و ايضاً بگيرنـد                       

جندبيدستر و مر و مشك و به روغن بان بلوط ساخته بردارند و حمول روغن اقحوان مدر طمث است و آب شقائق و                       

 و عاقرقرحا و شونيز و سداب و رطب و فرفيون مساوي باريك سائيده بـا بهـروز سرشـته و                     نسرين ايضاً اشنان فارسي   

رجوف صوف كه در روغن زنبق تر كرده باشند نهاده در داخل رحم حمول كنند و بعضي از آن مادات و كمادات انـد                        

رار فـي الفـور كنـد و        اند به مثل خطـل تناهـذ كـه ايـن اد           و تكميد به فاويه مدر حيض است و بعضي از آن بخورات           

همچنين جاوشير و حلتيت و سكنبيج و قرومانا و بعضي از آن آبزنات انداز ابي كه اندر ان ملطفات مدر حـيض مثـل            

پودينه و سداب و مشكطرامشيع و مانند آن جوشانيده باشند صاحب كامل گويد كه اگر احتباس بهسبب ورم يـا ؟ او    

 خون باشد و حادث از خلط غليظ يا از بودت مضيق عروق باشد مـداواي او                 باشد عالج ان نمايند و اگر به سبب غلظ        

بدانچه مسخن و ملطف و مفتح سدد و مرقق خون باشد بايد كرد مثـل ان كـه تخـم كـرفس و انيـسون و باديـان و                             

يده اب او   پودينه كوهي و نهري باريك سائيده اندك از آن به األعسل يا اب نخود سياه بخورند و اگر اين ادويه جوشان                    

به ماءالعسل يا به آب نخود سياه و ابي كه ترمس به اندك مشكطرامشيع در آن جوشانيده باشند بنوشند نفع بخـشد             

و زن را در آبزن كه اند آن آب كرفس و كرنب و باديان و بابونه و سداب و برنجاسـف و ابهـل و گودينـه و ماننـد آن                               

فاويه كماد نمايند و بهر آن كه بقراط گفته كه در ايـن بهـر ادرار حـيض                  جوشانيده باشند بنشانند و بر عانه و ناف با          

منفعت عجيب است و اين قول اوسيت كه تكميد به فاويه جلب خون حيض كند و در مواضع كثير نفع كند اگـر آن                        

و ابهـل و  در سر گراني پيدا نكند و اين افاويه سنبل و دارچيني و ليخه و عود بلسان و حب آن و بسباسه و جـوز بـو     
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قاقله و حمامه و قسط و نقاح اذخر و مانند آن است چون اين همه يا به او بگيرند و ؟ كرده در ان مقدار اب كه آن را                    

بپوشد بجوشانند و دو كيسة صوف نهاده مكرر تكميد سرذه و عانه بدان نمايند و آن گرم باشد كه ايـن ادرار حـيض                        

عما نمايند بگيرند مشكطرامـشيع و پوسـت سـليخه هـر واحـد مثقـال تخـم        نمايد و اگر آن فائده نكند و اين دو است        

كرفس باديان انسون زيره سياه هر واحد يك نيم درم جند بيدسيتر و قنه هر واحد نيم مثقال باريك بسايند و قنه را                       

ال بـر   در آبي كه اندر آن ترمس و ابهل جوشانيده باشند حل سازند و همه را مخلوط كرده حـب سـازند و يـك مثقـ                         

ناشتا بخورند و عقب او آبي كه در آن ترمس و لوبياي سرخ جوشانيده باشند اندك عسل حل كـرده بنوشـند و ايـن                         

سفوف آن را نافع است باديان تخم كرفس انيسون تخم كرفس كوهي قرومانا مساوي باريك سائيده دو درم به شراب                    

 زيره ماليده بنوشند ادرار حيض كند و اين حب ديگر نيز  كهنه بخورند و اگر وحمرثا نيم مثقال در آب لوبياي سوخ و           

مدر حيض است حب الغار و بهروزه هر واحد يك جزو ابهل مشكطرامشيع هر واحد نيم جزو باريك سائيده با بهـروز                      

ها سازند شربت يك مثقال تا دو درم و بعد آن ماءالعسل بنوشند و اين معجون ادرار حيض كند بگيرنـد                     سرشته حب 

 ريوند چيني و حماما و حرمل و سليخه و مشكطرامشيع هر واحد يك جزو ابهل نيم جزو همه را سـائيده بـه                        قسط و 

عسل كف گرفته بـسرشند شـربتي يـك مثقـال بـه آب لوبيـاي سـرخ و ايـن معجـون ديگـر آن را نـافع اسـارون و                                

و حرمل هر واحد سه درم ميعة       مشكطرامشيع و ابهل هر واحد دو درم انيسون و فطراساليون و تخم كرفس و نانخواه                

سائله يك نيم درم سكنبيج و اشق و جاوشير هر واحد دو درم صموغ را به آب سداب و آب پودينة نهري تر كننـد و                          

ادوية خشك را باريك بسايند و همه را به عسل كف گرفته بسرشند شربتي از آن دو درم به شراب كهنـه و اگـر زن                          

ر حيض كند و با وجود اين همه نگاه بايد كرد پس اگر احتباس حـيض از سـدرة                   اندك ميسوسن با شراب بخورد ادرا     

حادث از خلط غليظ لزج باشد اين ماءاالصول بدهند بگيرند پوست بيخ كرفس پوست بيخ باديان فقاح اذخـر راسـن                     

الطيـب هـر واحـد يـك نـيم درم حمامـا             قسط مشكطرامشيع هر واحد سه درم بيخ اذخر چار درم مـصطكي سـنبل             

ارچيني سليخه حب بلسان و عود آن هرواحد دو درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا به يك رطل آيد صـاف               د

كرده هر روز چهل درم از آن با يك مثقال و حمرثا و يك درم روغن بادام تلخ بنوشند و اگر از اين فائده نشود حـب                           
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باب ايارج لوغاذياسـت چـون چهـار درم از آن بـه آب              تر در فعل اندر اين      منتن بدهند پس بعض ايارجات كبارو قوي      

مطبوخ زيرة سياه پودينة نهري و مشكطرامشيع آميزند و با وجود اين كه ذكر كرديم فرزجات نافعـة ايـن اسـتعمال                      

 بگيرند آب سداب و آب پودينه نهري و در آن صوف تر كـرده در ابهـل و مشكطرامـشيع و حرمـل            فرزجة نافع  .كنند

ه زن بردارد ديگر بگيرند صوف در آبي كه اندر آن افسنتين ترمس و سداب جوشـانيده انـدك قنـه و                      باريك سوه الود  

ميعة سائله گداخته باشند آغشته بردارند و همچنين اگر مقل در هاون به آب سداب پودينه بسايند و در آن صوف تر 

ل مشك دو حبه بـه روغـن زنبـق حـل            كرده به اندك زراوند طويل طوث سازند نافع بود ديگر جندبيدستر نيم مثقا            

كرده پارة صوف در آن آلوده بردارند و ديگر مرو پودينه ابهل و سداب خشك هر واحـد يـك جـزو پوسـت حنظـل و        

كندش هر واحد نيم جزو همه را باريك سائيده به آب پودينه يا آب سداب حل كرده و در آن صـوف آلـوده حمـول                          

روغن بلسان حل كرده در آن صوف فرو برده بردارند و اگر زهرة نر گاو گرفتـه                 كنند و ديگر بگيرند زهرة نر گاو و در          

اندر آن پارة صوف تر كرده در خربق سياه و شحم حنظل و ترمس و ابهل و افسنتين باريك سـوده آلـوده بردارنـد و                          

 كـرده بـه صـوفة       ادرار حيض نفع كند و اگر قنه و جندبيدستر و مرو و ابهل مساوي به زهرة نر گاو و آب سداب حل                     

آلوده بردارند به سرعت ادرار حيض كند بخور مدر طمث جاوشير و كندش و غيره اجزا كه در قول مسيحي گذشـت                      

به هر واحد يا جميع آن بخور كنند به نحوي كه مجمر زير ظرف سوراخ دار نهند و عورت بر آن نشيند تا بخار آن به                        

طم مساوي به نفط سرشته حب مثل نخود سـازند و وقـت حاجـت             رحم برسد ديگر حرمل و شونيز و مقل و علك الب          

هاي مخصوص اين حقنه قبل نمايند نفع كند و ادرار حيض نمايد حقنه بيخ اذخر و         زير آن بخور كنند و اگر به حقنه       

فقاح او و مشكطرامشيع و ابهل و ترمس و سداب خشك و پودينة نهري هر واحد پـنج درم همـه را در دو رطـل آب                           

تا نيم رطل بماند و از آن ربع رطل و روغن سوسن و روغن ناردين هر واحد نيم اوقيه گرفته مشك و عنبر هـر                         بپزند  

واحد نيم دانگ جندبيدستر و زعفران هر واحد يك دانگ در آن گداخته نيم گرم حقنه كننـد كـه بـه سـرعت ادرار                         

 حقنه كند نفع كنـد و گـاهي در  احتبـاس             حيض نمايد و اگر زن به روغن بان و روغن خلوق به اندك راسن و عنبر               

حيض به فرزجة معمول از اشنان فارسي و عاقرقرحا و شونيز و ابهل باريك سوده بـه آب سـداب آميختـه بـه صـوف                      
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آلوده انتفاع يابد و اگر اين به روغن ياسمين و اندك روغن ناردين آميخته حقنه كنند نفع بخشد و بايد كه چيزي از                       

د دخول حمام استعمال نكنند و گاهي در احتباس حيض فصد صافن و حجامـت بـر سـاقين                   حقنجات و فرزجات بع   

السيما براي زني كه ادرار سبب احتباس طمث جريان خون او منحزين باشد نفع كند و اما آنجا كه احتباس حـيض                      

اسـت و آنچـه     شـود و ازالـة آن دشـوار         هايي كه از آن حيض جاري مي      به سبب اندمال قرحه بود تزرودهن دهن رگ       

استعمال او در اين سزاوار بود فرزجات ملينة متخذ از شحوم ماكيان و بط و مغز سـاق بقـر در روغـن بنفـشه و پيـه                            

خوك و مانند آن است و حقنه بدين اشيا پس عالج احتباس چون از قبيل رحم باشد همين اشيا بود و اما هـر گـاه                          

و رداءت مزاج يا به سبب علت در بعض اعضا مثل سدة كبد             احتباس به سبب علت در جميع بدن باشد مثل حميات           

يا علتي در معده يا طحال يا در غير آن از اعضا پس شفاي او به عالج اين امراض و استيصال آنها باشد به نحوي كـه                           

ها مذكور شد و اما هر گاه احتباس حيض به سبب فربهي بدن مفرط باشد در عالج آن مهزالت بدن كـه                      در ابواب آن  

گردد استعمال نمايند مثـل رياضـت قـوي كثيـر و روزه داشـتن و تقليـل غـذا و تلطيـف آن و                در مقام او مذكور مي    

- مـي   جرجاني و ايالقـي    ها و غير آنها   استعمال ادوية مسهل بلغم بعده ادوية مدر حيض از فرزجات و اضمده و حقنه             

ا غلظ خون و سردي مزاج بـود اول بـدن را از   نويسند آن را كه سبب حبس حيض و قلت خروج آن فربهي يا افراط ي  

مادة غليظ بقي و مسهل پاك كنند و به ادوية مفتح مسخن تكميد كنند و خون را به سوي مجاري حـيض كـشند و                 

طريق اين بعد تكميد فصد صافن كنند و مابض كشادن است و حجامت بر ساق زن فربـه را و حجامـت يـك روز بـر                

يگر ساق و گاهي رگ صافن و گاهي مابض دوباره از پاي ديگر كـشايند و از ايـن ران                    يك ساق كنند و ديگر روز بر د       

تاشتالنگ هر روز ببندند و به عصابة لطيف خاصته در آن هفته كه وقت عادت حيض آمدن بوده باشد و ادوية مفتحه                      

قرومانا و كرفس و حاشـا      و ملطفه و مسخنه بخورند و در طبيخ آن نشينند و از آن ضماد سازند و آن ادويه اين است                     

و زراوند و حلتيت و دوقو و جاوشير و جوز و سداب و زيره و فوه و ميعة خشك و افسنتين و بـيخ لـوف و مـرو بـاقي          

همان است كه در قول مسيحي گذشت جمله اين ادويه با بعضي كه حاضر باشد كوفته بيخته از يـك مثقـال تـا دو                         

يض بسته را بكشايد و طبيخ ابهل و پودينه و مشكطرامشيع و نخود سياه و               مثقال به ماءالعسل يا طبيخ فوه بدهند ح       
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تخم مرزنجوش هر واحد با عسل مفتح حيض است و دارچيني چون سرمه سوده در پشم پاره كه به شـراب انگـوري                       

نبايـد  تر كرده باشند آلوده بردارند كه حيض بكشايد ليكن اگر صاحب مرض را صداع باشد هيچ از اين نوع استعمال                     

كرد و اگر شبت و بابونه و اذخر و غيره ادوية آبزن كه در قول مسيحي مـذكور شـد همـه را بعـضي از آن در آفتابـه                              

بپزند و مريضه بر كرسي نشسته و انبويه در دهن آفتابه نهاده و سر آن در فرج كند تا بخـار بـدان رسـد و چندانكـه                            

ير نيز نشايد كرد و اگر خواهند كه در اين آب نشينند روا باشد و               صاحب صداع را اين تدب    . تواند صبر كند سود دارد و     

اگر اسفنج يا پنبه بدان آب تر كرده بردارند سود دهد و ايارج فيقرا دادن سود دارد و لوبياي سرخ و كنجد سياه هـر                         

يك مشت و فوه و سليخه و قرفه هر يك سه درم هر شب در آب تـر كـرده هـر صـبح آب آن بدهنـد و يـك رطـل                                 

بغدادي خرما و سه كف حلبه و يك كف فوه بپزند و بپااليند و سه اوقيه از اين مطبوخ و يك نيم اوقيه آب سداب تر                          

تر است بهر آن كه او را بوئي نيست         آميخته دهند و نزديك من تبخير به شحم حنظل تنها از ادويĤ بخور ديگر صواب              

 احتباس تو و بدين شياف كشاده شد نسخة او همـان حمـول              گويد زني را از هفت سال     بن قره مي  كه صداع آرد ثابت   

جيد است كه در قول بوعلي گذشت و بورة ارمني و مويز منقي و اشنان هر يك چار درم شونيز يك درم مـر دو درم                          

هـاي مـشروبات و فرزجـات       انجير خشك در شراب تر كرده هشت درم همه را بكوبند و شياف سازند و ديگـر نـسخه                  

بوعلي مسطور شد و آن را كه به سبب احتباس حيض الغري و خشكي و بـاريكي                 . ر قول مسيحي و   همان است كه د   

ها بود بنگرند اگر حرارت باشد سكنجبين ساده و كشكاب با روغن بادام دهند و تدابير مرطبـه نماينـد و                     و تنگي رگ  

از مرغ فربـه و پيـه بـط و اسـفاناخ و             ها  آبزن كنند و روغن بنفشه و روغن مغز تخم كدو و روغن بادام بمالند و طعام               

ماهي تازه و مانند آن فرمايند و از بن ران تا به قدم ماند و هر چه در عالج قلت شير مذكور شد در اينجا به كار برند                            

اگر با الغري و خشكي مزاج بود بارد بود اول تعديل مزاج به عالج دق الشيخوخت نمايند و پاي از بن ران تا به قـدم                          

تر بود به كار برند و آن را كه به سبب رياضت و تعب بـود آسـايش و خـواب                     و از شيافات مذكوره آن چه الئق      بمالند  

فرمايند و تدابير معتدل نكنند و آن را كه سبب ضعف جگر بود و قلت خون عالجش از امراض جگر اخذ كننـد و آن                         

و به تدبير نافهين كند و آن را كه سبب احتباس را كه سبب قلت خون و امراض بود كه سابق از آن بوده باشد تدبير ا
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حيض رستن گوشت فزوني و اندمال جراحت قرحه بود صواب آن است كه بدن را از اخالط زائد بـه ادويـة مـسهل و                         

هاي معتدل خورند و آن را كه سبب انقالب رحم يـا            فصد پاك نمايند و رياضت به وقت و اندازة آن بكار برند و طعام             

 گويد كه اگر احتباس حيض به سبب ورم رحم باشد و با ثفـل و وجـع و                    ابن الياس  الج آنها مذكور شد   اختناق بود ع  

تپ بود فصد كنند و هر صبح جالب از عناب ده عدد پرسياوشان تخم كاسني هر واحد سـه درم و از شـكر سـفيد و                           

بادام سـازند و يـا هـر صـباح شـربت            ترنجبين هر يك ده درم بنوشانند و غذا ماءالعشير يا مزورة ماشن به شيرة مغز                

بنفشه و ترنجبين هر واحد ده درم بدهند و اگر به سبب قلت خون باشد هر صبح شـربت سـيب و شـكر سـفيد هـر                            

واحد ده درم و مفرح و مقوي قلب و معده يك مثقال دهند و سكون اختيار نمايند و تـرك رياضـت و تعـب كننـد و                            

تدل الهوادتوسيع در غذا و تناول اغذية غليظه مولد خون مثل هريـسه             خواب و حمام معتدل و جلوس در مساكن مع        

و عصيصه و لحوم فاصله و حلويات و حلواي گزر معمول به نشاسته و لبوب نافع و اگر به سبب غلظ خون يا به سبب                         

ر سردي مضيق حجاري خون به سوي رحم باشد هر صبح جالب از تخم كرفس و انيسون و باديان و پودينة حلبي ه                     

واحد دو درم و از گلقند عسلي ده درم بنوشانند و غذا مزورة نخود با شيرة حب القرطم دهند و يا هر صبح جـالب از                          

پرسياوشان و مشكطراشيع هر واحد سه درم از شكر سرخ ده درم بدهند و زن را در طبيخ اكليل و شبت و ديگر كـه                         

جا مسطور شد بر ناف و عانه مكرر تكميد نمايند كـه آن             در قول صاحب كامل گذشت بنشانند و به فاويه كه در همان           

ادرار طمث كند و يا اين معجون بخورند كه ادرار حيض بال توقف نمايد مشكطرامشيع قسط ريونـد چينـي اسـارون                       

حماما حرمل جعده هر واحد سه درم باديان تخم كرفس انيسون هر يك دو درم كوفته بيخته به عـسل كـف گرفتـه                    

 مثقال به آب لوبياي سرخ و اگر نباشد به آب نخود سياه يا سرخ و اين فرزجه مدر حـيض اسـت                       بسرشند شربت يك  

مر پودينه جبلي هر واحد چهار درم سداب شونيز هر واحد درم ترمس افسنتين روم هر واحد يك درم كوفته بيختـه               

ي ابهل سـداب خـشك پوسـت        تر از اول است پودينه جبل     به روغن سنبل و سداب سرشته بردارند و اين فرزجه قوي          

حنظل كندش هر واحد سه درم مشك دو حبه در روغن زنبق حل كرده استعمال نمايند و اگر به سبب فرط فربهـي       

مضيق مسالك فصد صافن و اخراج خون بسيار و استعمال رياضت و تعب رجوع كنند و هر صـبح سـكنجبين بـسيار                  
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 خورند و ديگر اغذيـة تـرش تنـاول كننـد و حمـام بـر ناشـتا                   ترش ده درم بنوشند و غذا مزورة سكباج به غير لحوم          

استعمال نمايند و در آن عرق آورند و در آفتاب گرم نشينند و به زنجبيل و عاقرقرحا و ديگر ادوية بخور كه در قـول                         

مسيحي گذشت هر واحد يك درم كوفته تبخير نمايند و با جاوشير و غيره كه در قول صاحب كامـل گذشـت بخـور                        

و اگر به سبب سوء مزاج كل بدن يا به سبب مرضي در طحال و مقعد باشد عالج آن اعضا و تقويت آنها نمايند                        كنند  

ابوالحسن گويد كه اگر احتباس حيض تابع فربهي بدن و كثرت شحم ضاعظ عروق مانع جريان خـون باشـد گلقنـد                      

الطيب و مشك به عانه به دارچيني و سنبلعسلي و انيسون بخورانند و شراب بنوشانند و غذا نخوداب دهند و تكميد            

به روغن بان كنند و اگر به سبب برد مزاج رحم يا سدة خلط غليظ باشد عالجش به تنقيه از ادوية ملطفه مثل ايارج                        

و سرب ادوية ملطفه مثل قرص مراب طبيخ ابهل كنند و اگر مشكل گردد و مريضه را يك مثقـال سـداب يـا طبـيخ         

يا آب لوبيا سكنجبين بزوري دهند و مر به اب افسنتين يا شراب آن حمول سازند و تبخيـر بـه                     افسنتين يا شربت او     

الطيب و سـليخه و جـوز       حقنه نمايند و در طبيخ كرفس و سداب و باديان و پودينه نشانند و تكميد بر عانه به سنبل                  

عانه كنند و يا در رحم اندك روغن به         بوا نمايند و يا مقل كوفته در آب پخته در لسة صوف نهاده و گرم گرم تكميد                  

گويد كه اگر از غلظ خون به سبب بـرودت و كثـرت مخالطـت     خضر آن يا قطران چكانند و يا سداب به حمول كنند     

اخالط غليظ باشد طبيخ اصول كه در آن تخم كرفس و كثوث و انيسون و باديان باشد شربت اصول و مطبوخ فـوه و                        

كبر دهند و در طبيخ بابونه و حليله و اكليل الملك نشانند و آبي كه در آن كرنـب و               مويز و بيخ كرفس و پوست بيخ        

شبت پخته باشند و گويند كه سفوف حلبه ادرار حيض كند و قرص انبر باريس به شربت اصول نيكو اسـت خـصوصاً                       

 جوشـانيده و آنچـه   االصول و مشكطرامشيع و پودينه به عسل سرشته يااگر به مشاركت جگر باشد همچنين ؟ به ماء   

الثعلب به شكر آن را نافع بود خصوصاً اگر به مـشاركت كبـد باشـد و                 از حرارت باشد نوشيدن آب كاسني يا آب عنب        

آنچه از يبس باشد روغن سوسن و روغن بابونه و روغن بادام نفع كند و اگر با حرارت بود روغن بنفشه و پيه ماكيـان                         

رار حيض كند لوبيا اسـت چـون در آب تـر كننـد و آب او بنوشـند و اگـر آن را                        و بط مناسب بود و از اغذية آنچه اد        

كرفس و اندك سداب و خردل بجوشانند و نخودآب به زيت چون نخود سياه باشد و سفيد نافع بود و طبيخ حلبه بـا                        
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ـ                      ه خـون   خرما نوشيدن و زنجبيل مربي و اين دواي مركب ادرار حيض كند چون از برودت يا آميزش اخالط غلـيظ ب

باشد لوبياي سرخ حلبه هر واحد يك كف انيسون پنج درم به سداب خشك سه درم فوه پنج درم تخم حرمـل پـنج                        

گويد كه فصد   ابن نوح   درم تخم كرفس هفت درم جوشانده صاف نموده يك درم سنجرينيا در آن حل كرده بنوشند                 

 شيرين نيم گرم بنشاند و اصول غار و بارز هر           صافن و حجامت بر ساق كنند و محاجم بالشرط بر عانه نهند و در آب              

يك مثقال به ماءالعسل بخورانند و يا جاوشير و افسنتين و پوست سليخه مساوي خيسانده به آب پودينـه نهـري يـا                       

آب فوه بنوشانند و اين دوا ادرا حيض كند و ايضاً مردان را كه مني ايشان محتبس شده باشد نـافع بـود افـسنتين و                          

ترمس و سداب خشك و رطب و انجير مساوي همه را كوفته شراب ميفتخ بـر آن انداختـه بـسايند تـا                       شيح رطب و    

مثل مرهم گردد و زن هر روز دو درم تا سه روز بخورد و سه روز استراحت نمايد و همچنين تا آنكه خون نازل شـود             

خوني دو درم به ماءالعسل سه اوقيـه        و حمول او نيز سازد و مرو به آب باديان و كرفس بنوشند و بيخ سوسن و آسماب                 

بدهند و اين شياف قوي است عروق خبازي خشك كرده سه جزو زنگار يك جزو سائبده با پيه گاو بسرشند و با جند 

بيدستر و قطران به صوفه بردارند و بيخ سوسن آسمابخوني به آب گندناي نبطي حمول كنند و از ادويه مفردة مـدر                      

ن حاشا و غيره آن است كه در قول مسيحي گذشت و روغن جوز بـست درم بـه آب                    حيض فوه صعتر خشك افسنتي    

سداب بنوشند و غذا شورباي لوبيا به قنابر و نخوداب كه در آن سداب قطع كرده اندازند و ايـن فرزجـه قـوي اسـت                          

رنـد و ايـن شـياف       انيسون قرومانا نانخواه بورق زراوند پودينه مساوي سوده به روغن ناردين بسرشند و در صوفه بردا               

تر است خريق سياه بيخ حنظل هر دو سوده به آب سرشته شيف دراز سازند و حمول كننـد كـه ايـن                     جالينوس قوي 

 گفته كه اگر حيض زن متغيراللون باشد و بر يك حال و يك وقت نيايد                بقراطدال بر رطوبت پس خون بيرون آرد و         

الـدم از آن     گفته كه اگر زني خون قي كند پس حيض آيـد قـي             اين عالمت آن است كه او محتاج تنقيه است و ايضاً          

منقطع شود و اگر خون حيض او منقطع گردد پس از بيني او خون برآيد اين عالمت خيرست و ايضاً گفته كه بخـور                        

به اظفارالطيب حالب خون زنان و نافع اين است و السيما بسيار مگر در آن كه در سردرد هيجان كند و ايـضاً گفتـه                         

ه اگر زن نه حامله باشد و نه مرضعه و در پستان خود شير يابد اين دليل آن است كه خون حيض او منقطع شده و ك
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جالينوس گويد كه چون زن به طبع مرد منتقل گردد چيزي از اشيا ادارر حيض او نكند اين حـال زنـاني را عـارض                         

لدم بوند و ؟ گويد كه اگر زن را عادت رعاف يا خون             اهاي ايشان فراخ و قليل    شود كه شبيه به مردان باشند و رگ       مي

بواسير باشد در احتباس حيض او و قلت آن باك نيست و ثابت گويد ادوية كـه ادرار حـيض كنـد در اكثـر آن همـه                            

اند كه زني آب سه برگة مطبوخ هر روز ده استار تا سه روز نوشـيد بـر                  تجفيف مني كنند و بعض محدثين ذكر كرده       

گويد كه اگر سببش غلظ خون يا سـردي باشـد دو روز قبـل از وقـت نوبـت                    خجندي  ض او جاري شد     ناشتا پس حي  

حجامت ساقين كنند بعده هر صبح طبيخ انيسون و تخم كرفس و مشكطرمشيع هر واحد يك درم بـا ده درم شـكر                       

 غـذا نخـوداب دهنـد و        بدهند و يا پرسياوشان و باديان و پودينه هر يك يك درم با ده درم گلقند عسلي بنوشانند و                  

كند و از نطوالت به آبي كه در آن قيـصوم           گويند كه جالب متخذ از عسل و روغن اليه و تخم ريحان ادرار طمث مي              

الملك و شبت و باديان و تخم كرنب و ابهل و برگ سداب پخته باشند نطول كنند و بقرنفل و ادوية ديگر كه                       و اكليل 

يافته شود بر ناف تكميد نمايند و اين فرزجه ادرار حيض كند پودينة جبلـي               در قئل مسيحي گذشت هر آنچه از آن         

مرمكي هر واحد يك مثقال تخم كرفس شونيز سداب هر واحد يك درم باريـك سـائيده بـه روغـن سـداب سرشـته                         

مزاج باشد عالجش حجامت بر ساقين است و فصد صافن قريب نوبت است و جمـاع               گويد كه اگر سوء     انطاكي بردارند

ها كرفس و كرويا و شلجم و گرز و ترب و پياز و نخود است و اكالً و شرباً و حمـوالً و                       و آشاميدن مدرات و بهترين آن     

هـا و   جلوساًدر طبيخ آنها و كذا فوه و كنجد به اندك از حلويات و از آنچه تسهيل حيض كند تغميزودلك بـه روغـن                      

نويسد آنجا كه احتباس حيض به سبب سده بود كـه           يممير عوض   شرب حلبه و تخم كاسني و حمول حلتيت است          

هاي سياه و سرخ بر بـدن و        از خلط غليظ در رحم افتد عالمتش ميالن خون رقيق با مغص است و ظهور كلف و داغ                 

چهره و عالجش تفتيح به شربت اصول و معجون نجاح است و بعد از آن استعمال مدرات و ماءاالصـول كـه در قـول                         

هـا و بخـور كـه در قـول     دهند و بعد از آن اگر حاحت افتد حب منتن و ايارج لوغاذيا و فرزجهصاحب كامل گذشت ب   

الدوله است تخم خرپزه پـنج مثقـال تخـم          مذكور مسطور شد به كار برند و اين نقوع در ادرار حيض از مجربات امين              

 شـبانه روز خيـسانده هـر روز         كرفس انيسون هر كدام دو مثقال همه را نيم كوفته در سه رطل آب بجوشانند و سـه                 
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سي مثقال با روغن بادام شيرين يك مثقال بدهند و اين مطبوخ در ادرار طمث از تجارب انطاكي است مـويز منقـي                       

انجير خشك هر كدام بست درم گل سرخ قسط شيرين فوه الصبغ هر كدام سه درم حلبه كرفس انيسون تخم انجره                     

ر ده چند آن آب بجوشانند چون ربع بماند صاف نموده به شكر شيرين              تخم كاسني هر يك ده درم جوكوب نموده د        

ساخته بدهند و اين فرزجه را نيز از اعمال خود شمرده اشق حلتيت جندبيدستر جوزبوا هر كدام يـك جـزو قرنفـل                       

 به  زعفران شحم حنظل هر كدام ربع جزو به عسل سرشته پارة صوف را به مقدار يك درم از آن آلوده و اگر احتباس                      

در ايام حيض و طهور خون اندك       سبب پيه باشد كه در مجاري سده پيدا كند عالمتش درد پشت و ناف و ثفل بدن                  

به غير رفق است عالجش به مجمالت و مدرات چون تخم كرفس و تخم كاسني و حلبه و نانخواه و اسـارون و فـصد                         

 تكميد به افاويه كنند و استعمال مطبـوخ انجيـر   صافن و حجامت ساقين قبل از ايام ظهور خون به دو روز يا سه روز      

  كه مذكور شد در اكثر اقسام اين مرض سودمند است

  كثرت طمث

يعني افراط سيالن خون حيض و اين عام است كه در ايام حيض خون بسيار آيد يا بعد انقضاي آن سيالن خـون                       

 را استحاضه گويند بالجمله كثـرت آن گـاهي بـر            باقي بود و يا در غير ايام معتاد حيض پديد آيد و دوام نمايد و اين               

سبيل دفع طبيعت بود كه فضول روي از بدن بدان دفع شود و اين محمود است اگر به كمال افـراط و سـيالن غيـر                          

محتاج اليه نينجامد و گاهي بر سبيل مرض بود و اين دو نوع است يكي آن كه سـببش در رحـم باشـد و ايـن يـا از              

 به سبب سوء مزاجي بود و يا از قروح و اكله و بواسير و حكه و شقاق رحـم و يـا از كـشادن                          هاي او ضعف رحم و رگ   

دهن رگها و گسستن يا شگافتن رگ به سببي بدني چون سوء مزاج حار يابس يا بارد يـابس يـا رطـب و يـا سـببي                            

دوم آن كه سببش در خارجي چون ضربه يا سقطه و مانند آن يا سوء والدت و عسر آن يا به سبب شدت حمل باشد   

خون باشد و اين يا از كثرت خون و خروج به قوت او بود و يا به سبب ثقل خون بر بدن ضعيف و اگر چـه خـون در                              

كميت و كيفيت خود از اعتدال تجاوز نكرد، باشد و يا رقت و لطافت خون به سبب حرارت و حدت آن يـا بـه سـبب                           

ر سبب كه باشد ابتدا به قلت و رقت كند بعـد از آن بـه كثـرت و                   كثرت ماهيت و رطوبت با آن كه هرنزف خون به ه          
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غلظ شروع نمايد و چندي بر آن استمرار كند و بعد فرود آيد و كمتر و رقيق شود و بدان كه چون نزف افـراط كنـد                           

 و امراض بسيار تولد نمايد مثل ضعف اشتها و ضعف هضم و تهج اطراف بدن و ؟ رنگ روي و گاهي به استقسا انجامد

گاهي كثرت خروج خون به ؟ صفرا ادا كند و حميات صفراوي سـوزان و قـشعريرات عـارض شـود و بـه سـبب ايـن                            

حرارت سقوط اشتها از ضعف معده به سبب فقدان خون زياده شود و درد پشت عارض گردد و خون حيض به كثرت                      

عالمـات مخـصوصة قـروح و اكلـه و          باران بسيار آيد و حمل بيشتر ساقط شود طريق تشخيص اسباب اين مرض اوالً               

بواسير و حكه و شقاق رحم كه در موضع هر يك مسطور است دريافت نمايند پس عالمت هر مرض كه يافتـه شـود                        

سببش همان مرض باشد و االحال تقدم وقوع ضربه يا سقطه يا عسر والدت بپرسند اگر اقرار آن كند سببش همـان                      

اه كنند اگر بدن قوي و رنگ به حال خود بـود و بـه زردي و سـفيدي متغيـر     باشد و اگر از اين اسباب هيچ نباشد نگ  

نشود از آن مضرتي در بدن و قوت ظاهر نشود بلكه بدن سبك شود و زن از اهل تنعم بـود كـه غـذا نيـك خـورد و                              

ة ها و ديگـر عالمـات غلبـ       ها و پري رگ   محنت نكند سببش دفع طبيعت بود و اگر امتالي چهره و بدن و سرخي آن              

خون ظاهر بود و گاهي با وي درد بود و گاهي بي درد باشد و تا آن كه ضعيف نشود بند نگردد سببش كثرت خـون                          

باشد و اگر رنگ چهره متغير گردد حال قوام و رنگ خون دريافت نمايند پس اگر خون رقيق و زرد و گرم و سـوزان                         

 ضعف بدن و زردي رنگ چهره و شـدت تـشنگي و             آيد و به سرعت خارج شود انقطاع خروج او كمتر باشد و گرمي و             

تلخي دهن بود سببش حرارت و حدت خون از صفرا باشد و اگر خون مائي و سفيد بود و گرم و سـوزان نباشـد و از                           

قابضات ضرر يابد و كثرت آب دهن و قلت عطش و كسل و سفيدي رنگ باشد و گاهي با وي تهيج رود چشم بـود و                          

 و گاهي دردي مثل درروزه ظاهر گردد و رطوبت لزج از آن برآيد و گوشت مريضه نرم                  گاهي مريضه مثل حامله شود    

و آويخته بود سببش رقت خون از مادة مائي و رطوبت باشد و اگر خون غليظ و سياه آيد و با نكافت و خشكي بدن و       

حترقه باشـد و ايـضاً اگـر        قلت  آب دهن بود ديگر آثار احتراق خون يافته شود سببش انفتاح عروق از غلبة سوداي م                 

خلطي با خون آميخته بود و آثار آن به خوبي دريافت نگردد بايد كه خلط غالب را از حمول كشانيدن پارچه و رؤيت                       

رنگ آن به نحوي كه در تشخيص اقسام سوء مزاج رحم مسطور شد دريافت نمايند و سحنه و چهرة مريضه و تدابير                      
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د و اگر خون صاف آيد و بي درد بود و از غثيان و صـداع خـالي نباشـد سـببش                      سابق نيز بر غلبه هر خلط داللت كن       

هاي آن باشد بعده بر عالمات اقسام سوء مزاج رحم كه در آغاز امراض رحم مذكور شد نظر                  ضعف رحم و كشادن رگ    

-و اگر سرخ  كنند آثار سوء مزاج كه يافته شود سبب ضعف رحم همان باشد پس اگر خون سياه درآيد از اورده باشد                     

تر بود از شريان باشد عالج اگر از دفع طبيعت و كثرت خون باشد تا آن كه ضـعف در بـدن و                       تر و درخشان  تر و گرم  

قوت و تغيير در رنگ ظاهر نشود به حبس آن نپردازند و چون به افراط انجامد فصد باسليق نمايند و پستان محكـم                       

هربا و غير آن كه در عالج نفث الدم و بواسير مذكور شد بدهنـد و                ببندنند و محاجم ناري زير پستان نهند و قرص ك         

شياف از ادوية حابس حيض مثل سرمه و گلنار و شب يماني و تنكار و مازو و قشار كندره اقاقيا و آب مـورد سـاخته                          

ربه و  حمول نمايند و آبزن قابض به كار برند و اگر از حدت خون باشد سواي فصد همين تدبير بـه عمـل آرنـد و اشـ                          

ربوب قابضة بارده مثل شربت انار و زرشك و حماض و ريباس و به و سيب بنوشانند و اقاقيا و صندل و گـل سـرخ و                           

سماق و پوست انار و مورد بر عانه طال كنند و شياف كحل بردارند و اگر فائده نشود بعد نضج از مسهل صـفرا تنقيـه                          

 بارتنگ با گل ارمني و گلنار و قرص كهربا و غيـر آن دهنـد و   نمايند بعده بهر تسكين مبردات مثل آب برگ خرفه و 

اگر از كثرت رطوبت باشد به دفعات قي كنانند و به مسهل بلغم و حب ايارج تنقيه كنند و اشربه و اغذيـة مجففـه و                          

ن و  آبزن و شيافات مناسب آن به كار برند و اگر از غلبة سودا بود تنقية مـسهل سـودا و حـب افتيمـون يـا مـاءالجب                           

سفوف الجورد كنند و اگر مانعي نبود فصد باسليق نيز بكشايند پس ادوية حابسه مثل قـرص گلنـار و خـشخاش بـا                        

شيرة خرفه و خشخاش و ريشة انجبار هر يك هفت ماشه و شربت حب آالس و گـاو زبـان اسـتعمال نماينـد و اگـر                           

 گاه اين مرض مزمن شود زائل نشود و چون سببش مرضي از امراض مذكوره باشد عالج آن مرض نمايند و بدانند هر

با وي خفقان و غشي و سقوط ياقوت يار شود امر مشكل گردد و عرق عنبر در اين وقت نفع عجيب بخـشد و جملـه                          

حابسات كه در عالج بواسير و موي مذكور شد حابس طمس است و گاهي اسراف آن هالك گرداند ذكر ادوية مفرده                     

قسام كثرت حيض است نوشيدن آب فرنجمشك تازه يا آب طبيخ خشك آن يا عـرق آن و       و مركبة يونانيه كه مفيد ا     

كذا خاكستر بردي شرباً و حموالً و حقنه و كذا تعليق بهمني در پارچة پشمينه سرخ بر مريضه و كـذا حمـول بـرگ                         
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 نـيم برشـت و كـذا        نيل و كذا تعليق برگ اسبارشت نيم مثقال بر عانه و كذا خوردن بساط الراعي سه درم در بيـضة                   

طالي سريش و همچندا و حنا و ؟ برداشتن آن تا نيم ساعت همچنين سه روز متواتر و كذا ذكر مرد آب شـستة آن                         

آب را بي اطالع زن نوشانيدن هر واحد در قطع خون حيض مجرب سويدي است و شـرب آب مطبـوخ بـرادة چـوب                         

مثقال در بيضة نيم برشت و كذا مر نـيم درم در آن و كـذا                 كنار و كذا طراثيث به شير تازة آهن تاب و كذا مغره يك              

آب كشنيز سبز سه درم به  آب بارتنگ تازه و كذا آب به و كذا زمـرد و كـذا يـاقوت و كـذا مرواريـد دو درم و كـذا                                 

پنير كذا زبرجد سدس مثقال و كذا       . زرشك با تخم كوفته تنها و به گِل ارمني تا ده روز متواتر و كذا خرفه دو درم و                  

ماية اسپ و كذا گل شاموس يك درم و شرب و حمول پوست عدس و كذا خبث الحديد و كذا پـست كنـار بريـان و                           

كذا طراثيث و كذا طلق محلول به آب بارتنگ و كذا بيخ نيلوفر سفيد و تخم او و كذا بيخ انجبار سـه درم و كـذا آب                            

درم و كذا پنير ماية خرگوش و كذا برگ و خمر مغيالن آهن تاب و كذا جماز نخل و كذا ؟ به و كذا مرجان سوده دو 

و كذا حي العالم  كذا آب بيد و كذا نبل و كذا تخم انگور و كذا املج و كذا انفخة خروف و كذا گل ياسـمين خـشك                             

كرده و كذا عصفر و فرزجه پوست انار باريك سوده به  آب پخته و كذا يبروج و كذا پشك بز كوهي به مثل او كنـدر                           

ي مزمن و كذا ودع سوخته و كذا سنگ قبطي و كذا تخم نيلوفر هندي و كذا آب سرگين خر و كذا خبث الفضه و              برا

كذا سنگ سنباوج بر مس سبز سوده و كذا قسب قابض و پوست انار ترش و كذا اسرنج و كذا تخم حماض با چربـي                         

وب نبطي و كذا دخان قطـران يـا ميعـه يـا             مرغابي و كذا پشك شتر و كندر و كذا قلقلديس به  آب گندنا و كذا خرن                

كندر يا نفط يا طرفا و كذا زيتون سبز كوفته و كذا تـانبول و ضـماد عانـه بـه دردي شـراب سـوخته و مـورد و كـذا                             

جبسين به آب مورد و كذا حشيشيه الزجاج و كذا حنا قريش و كذا غرمي السمك به سركه گداخته و حقنة رحم به                       

كذا بارتنگ و دو درم درم مغره سه مرتبه و جلوس در طبيخ خرنوب شامي و كذا آب انـار                    طبيخ بيخ لحيته التيس و      

ترش معصور به شحم و مطبوخ و كذا جو مقشر بريان و برنج بريان و پست انار جمله پخته و استنجا بدان و اكل ثمر                         

ة عنب الثعلب و يا سفرجل و يـا بقلـة           كنار و يا سماق و يا خرنوب تا ده روز متواتر هر روز سه مرتبه و يا بلوط يا بقل                   

يماني و يا قسب و يا بسرد و يا خرنوب نبطي و يا خشخاش تا بيست روز و دخان طرفه به قمع و كذا كبريت و كـذا                            
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سندروس و كذا عذبه و كذا سرگين ابن عرس و بخار سركه بر سنگ آسياي گرم انداخته و تعليق كهربا يك مثقال و                       

ار سرخ نباشد و در آن خطوط سفيد باريك بود و تخم آن و كذا سماق در صره بسته و كذا                     كذا عقيق شربتي كه بسي    

زمرد و كذا ياقوت و كذا مرجان و كذا بيخ سوسن هر واحد حابس خون حيض است ديگر زراقة آب بارتنـگ كـه در                         

اشند و خوردن صدف  آن گل ارمني حل كرده باشند كثيرالنفع است و آشاميدن آب برنج كه در آن كندر حل كرده ب                  

سوخته و خرمهرة سوخته مفرد مجموع مجرب سرهندي است و گويند اگر چرك بدن ادمي كه در حمام جمع شود                    

فرزجه سازند خون رحم ببندد و اگر پارچة حيض سوخته حمول نمايند خون مفرط حيض و نفاس و بواسير باز دارد                     

النحام او نمايد و باقي ادوية مفرده در مركبات و اقوال حكما            و منع حمل كند و اگر بر زخم پاشند خون بند نمايد و              

خواهد آمد دوائي كه براي احتباس طمث مجرب است آملة منقي يك توله ؟ يك توله شب در آب تر نمايند و صبح                       

 ماليده و صاف نموده شكر سفيد يك توله اضافه كرده بنوشند ايضاً اگر با جراحت باشد قرص كهربا چار ماشه سـوده                     

با شربت انجبار يك دام سرشته اول بخورند و بااليش شرة خرفه با نبات بنوشند و پوسـت انـار گلنـار سـماق جفـت                          

بلوط زاج سفيد كندر حب آالس برابر سائيده به آب بارتنگ پخته زير ناف ضماد نمايند ايضاً نسخة علوي خان قرص                     

ند و عقب آن شيرة تخم خرفـه شـيرة كـشنيز خـشك              كهربا سوده به ياقوتي بارد يا خميرة صندل سرشته اول بخور          

شيرة صندل سفيد شيرة بيخ انجبار شيرة باديان خطائي هر يك يك مثقال در گالب و عرق صندل هر واحـد دوازده                      

مثقال برآورده شربت سيب يا به داخل كرده بنوشند ايضاً كه از مجربات حكيم علي است كهربا گل مختوم هـر يـك                       

 با شيرة خرفه بدهند هر صبح و شام چند روز متواتر و در نسخة اتيس نيـز داخـل اسـت ايـضاً                        مثقال باريك سائيده  

مجرب حكيم ممدوح فوفل طباشيركات هندي پوست انار مساوي باريك سائيده از يك مثقال تا يك نيم مثقـال بـه                     

دوا به نشود هـر روز آب       آب سرد بدهند ديگر اگر زني را بعد اسقاط حمل افراط سيالن طمث به هم رسد و به هيچ                    

بارتنگ در فالوده پخته دهند كه از مجربات حكيم موصوف است و اگر بعد چند روز باز عود كند فصد باسليق كـرده                       

باز همين دوا دهند ايضاً اگر بعد سقوط كثرت حيض به هم رسد و به هيچ عالج چاق نشود بيخ انجبار اقاقيا نشاسته                       

كوفته بيخته در آب مطبوخ برگ مورد كه چهـارم آب بمانـد صـاف كـرده در آن                   صمغ عربي بريان هر يك نه ماشه        
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قرص به قدر نه ماشه بسته هر روز نه ماشه با شيرة تخم خرفه بريان خميرة صندل داخـل كـرده بخوراننـد و از زاج                          

هن تـاب از    سفيد مازو سوخته كندر گل ارمني كزمازج هر يك چهار ماشه باريك سائيده قدري شال با پشم به آب آ                   

خانة آهنگر طلبيده تر كرده بدان ادويه الوده فرزجه سازند و جفت بلوط كندر زاج گلنار پوست انار تخـم مـورد هـر                        

يك چار ماشه باريك سوده با سفيدي بيضة مرغ يا در زردة آن سرشته بر پارچة كرپاس ماليده نيم گـرم نمـوده بـر                         

ليله مويز كشنيز خشك انـار دانـه هـر واحـد دو درم جوشـانيده                كمر بندند كه مجرب حكيم علوي خان است ايضاً ب         

بنوشند كه براي طمث حامله مجرب است ايضاً گل ارمني كزمازج گل فوفل سنگ جراحت كوفته بيخته اول بخورند                   

بعده شيرة بارتنگ بنوشند ديگر كه بعد درد رحم خون حيض به افراط آيد دم االخوين يك ماشه سوده به اطريفـل                      

ك توله سرشته همراه شيرة بيخ انجبار چهار ماشه شيرة تخم خرپزه شيرة خارخسك هـر يـك شـش ماشـه                      صغير ي 

نبات يك نيم توله سه چهار روز دهند ايضاً سفوف پكهان بيد كه در حبس خون حيض و بواسير نيـز معمـول اسـت                         

د هر يك پنج ماشـه لـك مغـسول          پوست هليلة زرد به روغن گاو بريان كرده كهربا آمله رال نشاسته بريان پكهان بي              

مرجان ريوند چيني تخم حماض زعفران هر يك چهار ماشه صدف سوخته يك توله عود خـام گلنـار فارسـي صـمغ                       

عربي بريان اقاقيا حب آالس طباشير گل سرخ گل ارمني حضض مكي هر يك ماشه دم االخوين زرشك هر يـك دو                      

ه بيخته سفوف سازند و يا بـا عـسل معجـون كننـد و بـه قـدر                   ماشه كندر بيخ انجبار مرمكي هر يك نيم ماشه كوفت         

مناسب خورده بااليش گل خطمي سه ماشه جوشانيده شيرة خارخسك شش ماشـه شـيرة بـيخ انجبـار شـيرة تـال                       

مكهانه هر يك چهار ماشه خميرة صندل يك تله حل كرده بنوشند ايضاً بر جريان حيض از دو ماه بعد فـصد قـرص                        

خون آيد و سوزش بسيار و درد زير ناف بود لعاب گل خطمي سفيد سه ماشه آب بـرگ بارتنـگ                     كهربا دهند اگر باز     

تازه ده توله شيرة عناب پنج دانه شيرة بيخ انجبار چار ماشه شيرة مغز تخم هندوانه شيرة تخم كاهو هر يـك شـش                        

ك چـار ماشـه عـرق       ماشه زهرمهره طباشير يك يك ماشه سوده پاشيده بي شيريني بدهند باز شـيرة كـشنيز خـش                 

شاهتره دم االخوين ماشه و يافوذا يك تله عوض آب بارتنگ و زهرمهره كنند باز قرص كهربا چار ماشه افزايند و بـه                       

جهت آخر روز شيرة تخم خرفه شش ماشه شيرة بيخ انجبار چار ماشه لعاب ريشة خطمي شش ماشه نبات يك نـيم                      
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 زياده شود لعاب گل خطمي لعاب بهدانه هر يك سـه ماشـه شـيرة                توله بارتنگ چار ماشه پاشيده دهند و اگر گرمي        

مغز تخم هندوانه شيرة تخم كاهو هر يك شش ماشه شيرة تخم خشخاش شيرة بيخ انجبار هريك چار ماشه وياقوذا                    

دو توله صمغ عربي طباشير دم الخوين هر يك يك ماشه سوده پاشيده بدهند باز قرص كهربا چار ماشه به شـربت و                       

ا دو توله سرشته با شيرة مغز تخم هندوانه شش ماشه شيرة بيخ انجبار چار ماشه نبات يك تولـه كتيـرا ماشـه                        ياقوذ

سوده پاشيده دهند و آخر روز دم االخوين ماشه سوده به اطرفيل صـغير تولـه سرشـته همـراه عـرق عنـب الثعلـب                          

 بخورند و بعد از آن ثمرطرفا جوز الـسرو          بخورانند آبزن كه افراط حيض را بند كند اول قرص كهربا و رب حب آالس              

پوست انار نيم كوفته هر يك سه درم شب يماني مازو نيم كوفته گلنار هر يك پنج درم گل سرخ برگ مورد هر يك                        

ده درم در آب ده من بجوشانند تا پنج من بماند در ظرفي كرده اندر آن نشينند و همين آب را بر پشت ذهـار چنـد                           

د و حجامت بي شرط زير پستان به كار برند ايضاً كه براي حبس كثرت طمث و براي بـول الـدم و                       مرتبه به تكرا ريزن   

حفظ جنين و زنان حامله كه حيض آيد و جهت سرعت انال از حدت مني مفيد است گل سرخ بـرگ مـورد و شـب                          

ـ                    وب كـشنيز لحيتـه     يماني گلنار مازو و پوست انار جوزالسرد كزمازج اقاقيا ثمر طرفا عدس مـسلم جفـت بلـوط خرن

التيس سماق عوسج كندر صندل سرخ كعك جاورس دم االخوين از اين ادويه طبيب هر چـه مناسـب بينـد جـوش                       

داده آبزن نمايد حب كه نافع اين مرض است مازو سبز كتيرا جند بيدستر افيون مساوي حب ساخته از نيم ماشه تـا               

ن بر عانه ضماد كنند و سـفوف كـه در حـبس خـون حـيض                 يك ماشه بدهند و از ماش و اقاقيا و مغاث و دم االخوي            

مجرب است صمغ عربي كتيرا مغز تخم كدو بيخ انجبار هر يك سه ماشه نشاسته گلنار دم االخوين هر يك دو ماشه                      

كوفته بيخته شش ماشه بخورند شربت كه در اين باب مجرب است برگ مورد حب آالس هر واحد يك جزو كـشنيز                      

م گاو زبان هر واحد ربع جزو با شكر سه چند به قوام آرند شربتي تا چهار توله بـه آب سـرد                       خشك نيم جزو و ابريش    

ضماد كه مكرر به تجربه رسيده جنيانا سائيده هموزن آن حنا بياميزند و در آب سرشته بر كـف دسـت و پـا ضـماد                          

ه مجـرب اسـت كنـدر       نموده يك ساعت در تابش آفتاب نشينند حبس حيض و نفاس كند ايضاً ضماد علوي خان ك                

گلنار مازو سبز اقاقيا سرمه بسد شب يماني مساوي كوفته بيخته بر عانه ضماد كنند ايضاً كه استحاضة حامله و غيـر                      
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حامله را معمول است گلنار بلوط جوزالسرو مازو سبز پوست انار كزمازج اقاقيا حب آالس هر يك دو ماشه گل ارمني              

ر سرشته زيرناف ضماد نمايند ايضاً عدس مقشر پوست انار ترش برگ مورد مازو چار ماشه كوفته بيخته در آب كوكنا

مساوي كوفته بيخته به سركه سرشته بر پشت و زهار ضماد كنند ايضاً ضمغ عربي گل ارمني گل مختوم كهربا كندر 

بـازدارد بلـوط    مرو سنگ يماني اقاقيا دم الخوين سائيده به آب بارتنگ سرشته ضماد نمايند طال كـه افـراط حـيض                     

طباشير هر يك يك درم اقاقيا گلنار صندلين هر يك سه درم گل ارمني چهار درم گل سرخ عدس مقـشر هـر يـك                         

پنج درم كوفته بيخته به آب بر عانه و پشت طال كنند فرزجه كه در قطع خون حيض مجرب است صمغ عربي كافور              

ردارند ايضاً مجرب مازو سوخته دم االخوين برگ مـورد          هر يك يك درم گلنار سه درم كشنيز تازه هفت درم با لته ب             

گل ارمني گل سرخ مساوي از حرير گذرانيده پوست انار ترش نيمكوب كرده مهرا پخته قدري پشم را بـه آب او تـر                        

كرده به ادوية مسحوقه آغشته بردارند ايضاً كه در حبس خون و تقويت رحم آزموده است موميايي صمغ عربـي گـل                      

احد يك درم دم االخوين دو درم باريك سوده به دستور پشم پاره در مطبوخ انار تر نموده آلـوده بردارنـد               ارمني هر و  

تر است برگ مورد مازو سوخته سرمه نشاسته هر يـك پـنج درم گـل ارمنـي سـه درم زاج                      ايضاً كه در اين باب قوي     

ر ترش تر كرده و به دوا  آلوده اسـتعمال  سوخته صمغ عربي هر يك دو درم به دستور لته را در آب مطبوخ پوست انا    

نمايند و در حين استعمال اگر هر روز ثفل لك كه زرگران زمورد گويند مثقالي كوفته با زردة بيضه مرغ پخته تناول                      

كنند تخلف نكند و مكر به تجربه رسيده ايضاً كه معمول است پوست انار مازو سبز كاغذ سوخته كهربا گل ارمني دم  

گ جراحت گل ملتاني اقاقيا گلنار فارسي نرم كوفته بيخته در صره بسته زن در اندام نهاني بردارد و هـر                     االخوين سن 

گاه افراط طمث با ضعف قلب و رحم باشد مفرح ياقوتي علوي خان بخورانند ذكر ادوية مفرده و مركبـة هنديـه كـه                        

ر روز تا يـك هفتـه بخورنـد حـيض مفـرط             نافع كثرت حيض است اگر ؟ گندمك  آنوله سار نرم سوده با شير گاو ه               

الفور خون بند شود و نوشيدن آب برگ بانسه در ايـن            بازدارد و اگر سرگين خر خشك كرده در لته بسته بردارند في           

باب مجرب است و دميدن خاكستر پشك بز در رحم و خوردن گل بابني و نبات سفيد برابر به قدر يك تولـه و كـذا                          

 يا ؟  كهنه سوخته يا شكر برابر آميخته يك كف دست به آب و كـذا رال سـوده بـا شـكر                خاكستر بان چارپائي كهنه   
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سفيد سفوف كرده و كذا دانة الله و شكر را برابر سائيده به قدر كـف دسـت و كـذا مـازو سـوخته دو درم سـوده در                              

مجـرب اسـت ديگـر    ماست آميخته و فرزجه زيره نصف بريان و نصف خام سوده به آب مطبوخ برنج سائهي هر واحد       

چراغ چرب كهنه در آتش اندازند تا آن كه سرخ شود پس باريك سائيده و برابر آن لوده پنهاني سوده آميزنـد و هـر                         

روز هفت ماشه با غسالة برنج سائهي بخورند حبس خون كند و كذا چهال كرا سائيده با شكر آميخته هفت ماشه بـه                       

وردن و كذا دودمهي خرد در سايه خشك كرده كوفته بيختـه هـر              آب خوردن نافع ديگر سرياال سوخته كف دست خ        

صبح كف دست خوردن و كذا اسگند كوفته بيخته با نبات به قدر توله به آب خوردن مفيد و ديگر گـل ملتـاني نـيم            

پاو در آب تر نموده صبح آب صاف او نوشيدن و كذا كشنيز خشك يك كف دست جوش داده صاف نموده چنـد روز                        

ذا ريش برگز يك توله در نيم پاو آب شيره برآورده از نباشه شيرين كرده نوشـيدن نـافع ديگـر در غـذا                        نوشيدن و ك  

خوردن گل كچنال و گوار سبزو ساگ خرفه و دال عدس و گل ختن بيخته با خشكة برنج سرخ حابس خون حـيض                       

تر گردد و كذا ناسـپال بـه        قوياست ديگر پشك بز خشك سائيده در پوئلي بسته بردارند و اگر قدري كندر بياميزند                

قدر يك توله جوش داده سه روز نوشيدن مفيد است ايضاً سفوف غله كه حابس خون حيض است عدس شافل يعني                     

ارهر نخود ماش هندي هر يك دو توله برنج سائهي يك توله همه را سوخته باريك سائيده يك كـف دسـت بخورنـد                        

راك كف دست و كذا سنگ جراحت و گيـرو مـساوي سـفوف سـاخته                ايضاً نخود سوخته تج ؟ مساوي شكر برابر خو        

شش ماشه صبح به آب خوردن ايضاً گوند ببول بريان گيرو مساوي سائيده هر صبح دو مثقال خوردن و كذا كونپل ؟                      

هفت عدد فلفل گرد هفت عدد در آب شير برآورده نوشيدن نافع دوائي كه استحاضه را مجرب اسـت خرمـا رسـوت                       

؟ ؟ هر چهار برابر كوفته بيخته هر صبح نيم توله يا چهار ماشه شكر آميخته به آب بـرنج بخورنـد ديگـر                        تال مكهانه   

بيخ كنكهي و يا بيخ كهرني و بيخ چوالئي هر يك دو درم با ده درم آب برنج سائهي سـه هفتـه نهـار بخـورد افـراط                             

ام گوند چنيا يك دام مائين خـرد نـيم          حيض بازدارد ايضاً سفوف از تكملة هندي كه مفيد است سنگ جراحت دو د             

دام نبات دو دام سفوف ساخته يك كف دست با يك پاو شير گاو تازه بخورند و دو سه روز نفع دهد ايضاً تخـم تمـر                           

هندي بريان لوده پئهاني آرد بنوماش بريان چهال كناراشتي هر يك چهار درم مائين خرد مائين كـالن هـر يـك دو                       
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ايضاً كه مفيد است سنگ جراحت مازو سبز كته سفيد مائين هر يك دو ماشه سفوف كرده                 درم شكر تري برابر همه      

بخورند مجرب است ايضاً سفوف كه براي حبس ادرار حيض معمول است تال مكهانه بريـان كراچهـال كهربـا انـيس                      

سـرد بخورنـد و اگـر    گيرد مازو سبز مائين كالن لوده پئهاني رسوت مساوي شكر برابر كوفته بيخته دو مثقال به آب               

تر گردد ايضاً براي حامله كه خون حيض آيد گل نيلـوفر اصـل           سنگ جراحت گوند چنيا كاكراسنگي افزايند نيز قوي       

السوس لوه پئهاني آمله صندل سوده كات سفيد تال مكهانه بريان هر يك دو جزو طباشير يك جزو خوراك تـا يـك                     

خون بواسير و اسهال و دموي بازدارد سپياري چهالية سوخته دو درم توله به آب برنج سائهي ايضاً كه حيض مفرط و 

يك دو درم رال يك نيم درم باريك سائيده شش ماشه وقت خلو معده بخورند ايضاً حـابس خـون حـيض ملئهـي و                         

اوجالچندن و لوده پئهاني هم وزن سوده به آب زده بخورند ايضاً سفوف هندي كه خون حـيض و بواسـير و شـكم و                         

 رطوبت از رحم بازدارد و ممسك است مغز خستة جامن مغز خستة انبـه بـا پوسـت وخـت هـر دو و پوسـت                           سيالن

التيس موتهه بيل گري لوده گيروكايپهل صندل سرخ مـازو كزمـازج دهمايـه              دهاك رسوت موچرس سپستان لحيته    

ه بـرنج بخـورد و در نـسخة         گل دهاوه ؟ چهال كورا برابر سائيده هم وزن آن شكر سفيد آميخته دو درم به آب شست                 

ديگر هتاجوري فلفل گرد و زنجبيل نيز داخل است ايضاً براي افراط طمث تخم تمر هندي سه توله تمر بكـاين سـه                       

توله نبات سفيد شش توله سفوف ساخته بخورند و مائين و سيراكسيس و سيتاسپاري و سنگ جراحت و موچرس و                    

ردارند و نيز از اين آب استنجا كنند ايضاً قرص كه افراط حيض بازدارد              پوست انار ترش جوش داده لته بان تر كرده ب         

گيرو رسوت صمغ عربي رال هر واحد يك ماشه فوفل چهار ماشه به آب قرص بندند و به قدر دو سه ماشه بخورند و                        

 معجـون  گيرو تنها از دو ماشه خوردن و به تدريج تا يك درم رسانيدن بسيار مفيـد اسـت غـذا مـرغن خورنـد ايـضاً                 

مسمي بسپاري پاك براي دفع خون و رطوبت فرج نافع است سپاري چكني پاو آثار كوفته بيخته در شـير گـاو پـنج                        

آثار به آتش نرم بجوشانند تا مهرا شود پس شكر نيم آثار انداخته به قوام آرند و فرود آورده مائين خرد مائين كـالن                        

ك پنج دام پخته گوند چنيـا نـيم پـاو باريـك سـوده از پارچـه                  هر يك دو نيم دام پخته گل سپاري گل دهاوه هر ي           

گذرانيده آميزند از يك دام تا دو سه دام بخورند اقوال حذاق عيسي گويـد كـه نـزف دم حـيض اگـر از ضـعف آالت                            
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حابسه بود معالجه به تقويت آنها از اغذيه و اشربه و ضمادات و حموالت قابضه بايد كرد و اگر از حدت خون و لطافت 

آن باشد به اشياي مسكن و مغلظ و لزج عالج كنند و اگر از كثرت خون باشد نظر كنند اگر خون مختلط بـه خلـط                          

ديگر بود فصد استعمال كنند و اگر خلط ديگر بر خون غالب باشد ابتدا به تنقية بدن از آن خلـط نماينـد بعـد از آن         

تبريد و قبض كند مثل گل سرخ و عدس مقـشر و آس و              اي است كه    ادويه كه براي انفجار دم نيكو است و آن ادويه         

-الراعي و گلنار و جفت بلوط و مازو و اقاقيا و پوست انار و شب و عصارة لحيتـه                  عنب الثعلب و بارتنگ سماق و عصي      

التيس و اين همه اگر بنوشند و يا در آب و شراب قابض بجوشانند و اندر آن نشينند و يا به صوف حمول كنند يا بـه                       

اي كه كشادن عـوق را سـودمند اسـت          ق ضماد استعمال نمايند نزف الدم را حبس كند و ايضاً نزف الدم را ادويه              طري

مثل صبر و كهربا و مرو زعفران و حضض و ماسيثا و نشاسته و سفيداب و مرداسنگ و قلقطار و گل مختوم و ارمنـي                         

د كرده و كاغذ سوخته و صـدف سـوخته و شـاخ             تر است مازو سوخته در سركه سر      كند و آن چه از اين قوي      نفع مي 

گوزن سوخته است و اين دوا در حبس حيض قوي است شادنج دم االخوين كهربا بسد شب يماني گلنار گل ارمنـي                      

روز تر كرده يـا بـه   گل مختوم تخم خرفه مساوي كوفته بيخته دو درم به آب سماق يا به آب سرمه كوفته يك شبانه                 

-ج اساكفه و كاغذ سوخته و جفت بلوط مساوي كوفته بيخته به آب مورد تازه سرشته حب                آب بارتنگ بدهد ديگر زا    

ها سازند  چند حب از آن بخورند و ايضاً به صوفه حمول كنند و در رحم به آب عصي الراعي و يا طبيخ پوست انار و                           

گر ؟ انفتاح يا انشقاق يكـي  برگ آس و پوست سرو و مازو و گلنار و گل سرخ و آب بارتنگ هفت وقيه حقنه كنند و ا            

التيس و ماو خام و زاج مخلوط و اگر مرض يكي از آالت             از آالت كبار باشد به آب باتنگ اقاقيا و گلنار و عصارة لحيته            

صغار باشد به آب باتنگ صبر و گل مختوم آميختن كفايت كند ايضاً ضمادات كه بر كنج ران و پشت نهند مثـل آن                        

بلوط و برگ عوسج و برگ درخت مصطكي و گلنار و اقاقيا و لحيتـه للتـيس و مـازو و الدن و                       كه از ؟ و پوست انار و        

رامك و ملج و جفت بلوط حب بسازند نفع كند ايضاً فرزجات معمول از اقاقيا و لحيته التيس و قشار كندر و كهربا و                        

كاغذ سوخته و شب نافع بود و ايـضاً       جفت و زاج و مرو سوخته و الدن و دم االخوين و مازو و عوسج و كافور رامك و                    

فرزجه از اقاقيا و لحيته التيس و قشار كندر و سفيداب و گلنار به آب آس سرشته سوده دهد و ايضاً اگر اسفنج را در                         
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زفت رطب آلوده بسوزند و خاكستر او به سركه و آب مورد تازه آميخته به پارة پشم بردارند مفيد گردد و اين فرزجه                       

خون از رحم كند مازو خام شب يماني اقاقيا دقاق كنـدر كوفتـه بيختـه بـه آب آس سرشـته بردارنـد                        حبس انفجار   

فرزجه حابس خون شاخ گوزن سوخته كاغذ سوخته رامك الك مغسول صندل سفيد شـب يمـاني خـزف نوحـضض                     

 صـدف   مازو سوخته دم االخوين قلقديس سماق سرمه در زيت بريان شادنج اسفنج سـوخته بـه سـركه سـرد كـرده                     

الراعـي سرشـته اسـتعمال كننـد ديگـر افيـون            سوخته قشار كندر مساوي به آب سماق و به آب بارتنگ يا آب عصي             

پارچة كتان سوخته شب يماني به سركه يا آب بارتنگ سرشته به عمل آرند ديگر كاغذ سوخته اقاقيـا گلنـار عـصارة          

 بيخته بـه آب آس سرشـته اسـتعمال نماينـد            التيس گل سرخ مازو حضض پارچة كتان سوخته مساوي كوفته         لحيته

ديگر اقاقيا كافور رامك الدن گل مختوم افيون مساوي كوفته به آب مورد سرشته به كار برند ديگر آب قـرظ رامـك                       

كافور الدن به آب برگ عوسج يا به آب شوك تازه آميزند و ديگر سرمه سوده گلنار جفت بلوط سـائيده بـه آب آس                         

ه بردارند و پس اگر اين اشيا استعمال كنند و مرض تسكين نيابد زير پستان محجمة كثيـر                  رطب جمع كرده به صوف    

نويسد كه نزف الدم حادث بر سبيل دفع طبيعت و حادث از امـتال و ثقـل خـون بـر بـدن را                        ناري نهند ابن سينا مي    

فع كـردن آن امـتال را و        حبس نبايد كرد تا آن كه خوف ضعف گردد و گاهي فصد غني كند از انتظار اين به سبب د                   

جذب ماده به سوي خالف و چون سببش حدت صفراوي باشد تنقية صفرا كنند و خصوصاً به مثل شـاهتره و هليلـه     

بهر آن كه در اين قوت قابضه است و اگر سببش ماهيت باشد فرود آوردن و جذب كردن او به سوي خـالف كننـد و                          

حم باشد به ادوية قابضه ادوية مقويه به عطريت و خاصـيت جمـع              صمغ عربي و كتيرا بخورانند و اگر سببش ضعف ر         

كنند و اگر سببش قروح باشد معالجة به ادوية مركبه از مغزيه و قابضه و مخدره نمايند و معالجـة بـه عـالج بواسـير                          

ج كننـد و    كنند و و تخم كتان به آب گرم و بايد كه رعايت اوقات راحت نمايند اگر در آن جا ادوار باشد آن وقت عال                       

ها از بيخ ران نـزد      ها از بيخ عضد و پاي     در اوقات ادوار اعتماد بر تسكين نمايند و چون نزف افراط كند بايد كه دست              

كنج ران بربندند و بعده محاجم بر اسفل پستان نهند و امتصاص نمايند و محاجم بزرگ اختيار كنند كـه آن حـبس                       

زند و گاهي حبس نزف الدم وضع محاجم بر مابين در كين نمايد و بايد               كند بعده به سائر عالج پردا     نفس در حال مي   
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كه مريضه نزف به مثل زردة بيضة نيم برشت و بهر غذاي سريع الهضم مقوي تغذيـه كنـد  گـاهي احتيـاج غـذا بـه                            

 ماءاللحم قوي افتد كه به سماق ترش كنند و اما كباب و گوشت بريان به مـصالح خوشـبو از لحـم جيدالبـد اسـت و            

همچنين احبصل مطبه از سويق و نشاسته و شراب نو غليظ شيرين اندك دهند و از رقيق كهنـه اجتنـاب نماينـد و                        

ها است  گاهي بينند عسل تازه آن را موافق گرداند اما ادوية مشتركه و خصوصاً براي نزف حاد حار بارتنگ بهترين ان                   

مايد و در آن مزمن و غير مزمن را نفع دهـد و ايـضاً شـربي            بلكه نظير او نيست و بساست كه قطع نزف شرباً و رزقاً ن            

كند شير آهن تاب است و در آن خبث الحديد باشـد      كه و استعمال كافور شرباً و حموالً و از چيزي كه اين را نف مي              

و خوب پخته به بعض قوابض هر روز سه اوقيه بنوشند و رب ترشي ترنج خيلي نيكو است و همچنين صمغ عربـي و                        

 كتان و كتيرا به آب گرم قرص طباسير كافوري آن را بسيار نافع است و قرص گلنار نيز و اين دوا بالغ النفع است                         بزر

موميايي و گل مختوم و گل ارمني و شب و مازو و دم االخوين مساوي از جمله وزن يك درم بگيرند و كافور دو حبه                         

التيس و  دهند و ايضاً اقاقيا و گلنار مازو عصارة لحيته        و مشك يك دانگ و در يك اوقيه شربت حب آالس حل كرده ب             

شادنج و سماق و منقي و كندر ومرو افيون با سركة تند بسرشند و شربتي نيم درم و ايضاً زاج كفش گـران و جفـت                          

بلوط و مرو كندر و افيون برابر حب ساخته به قدر يك درم بخورند كه بسيار نيكو است و ايـضاً ودع سـوخته دو درم                          

به آب سماق و بهي يا ملخ بخورند و اغذية ايشان قبل از آن كه محتاج ؟ قوت شوند هـالم و قـريص و مـصوص و از                             

لحوم جدي و طائر كوهي و مطبخات و عدسيات ترش است و سرد كرده بخورند و از هر طعام حـار بالفعـل و بـالقوه                          

و زاج و گلنار و گل مختوم و ارمني و سـرمه و             اجتناب نمايند و از حموالت مشتركه حموالتي است كه از مرواسنگ            

غير آن بسازند و اين نسخه بعيد است بگيرند قلقطار و اقاقيا و سرمه و قـشار و كنـدر و از آن قـرص سـازند و پـس                              

بگيرند از آن يك مثقال و از گل ارمني و صمغ عربي و كهربا هر واحد مثقالي در دو اوقيه از عصارة قابضه به آب حل                    

نة رحم كنند و يا بگيرند نيم درم شب يماني و يك دانگ بزرالنبج و يك دانگ افيون و حمول سازند و اين                       كرده حق 

التيس اقاقيا بـه آب مـازو خـام از آن فرزجـه            فرزجه جيد است و خصوصاً براي تاكل و قروح خزف تنور عصارة لحيته            

ي گل سـرخ رب حـب آالس سـبز سـماق عـصارة              سازند و ايضاً مازو خام گلنار نشاسته افيون شب يماني ريوند چين           
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التيس حب حصرم قرطاس سوخته صندل سفيد قشور كندر گل مختوم پوسـت انـار شـادنج خـزف و كـشنيز                      لحيته

خشك همه را سوده به قدر چهار درم از اين ادويه در پشم سبز آب مورد تر كرده آلوده بردارند و تمام شب بدارند و                         

ذ سوخته و شب زاج زيره در سركه تر كرده گل ارمنـي رب قـرظ همـه را بـه آب بيـد و                         ايضاً گلنار و بيخ سفو و كاغ      

كشنيز سرشته تمام شب حمول نمايند و از آبزنات نافعه براي ايشان نشستن در طبيخ عوسج است كه برگ و ثمر و                      

 مـازو سـبز جوشـانيده       بيخ او با مورد و گل سرخ به اقماع آن و پوست انار و خرنوب نبطي و گلنار و لحيته التـيس و                      

هـاي قـابض    باشند و از اطليه و مروختا نافعه براي ايشان طالي جبسين بر ناف است و مالش نواحي رحم بـه روغـن                     

كنيم و گوييم كه وجـه در ايـن         قوي القيض و تفصيل عالج نزف حادث به سبب رقت خون و ماهيت آن را اعاده مي                

 تعريق به مثل طبيخ اسارون و كرفس و فوه و مانند آن به عمل آرند و                 آن است كه اسهال ماهيت او نمايند و ادرار و         

يك بار اسهال كنند و بار ديگر ادرار به رفق مدرات و عرق آورند و پستان را به پارچة نرم پـس درشـت بمالنـد و بـر                          

ست كه ميل بـه     بدن طال به ماءالعسل و به اضمدة مستقسيان كنند و گاهي قي ايشان را نفع كند و بالجمله واجب ا                   

دوا و غذاي او به چيزي نمايند كه تجفيف و تغليظ خون كند و اما اگر سببش قروح باشد اين مرهم نافع بود بگيرند                        

  گلنار و مرواسنگ و از اين هر دو و از موم به روغن گل قيروطي سازند و بردارند 

  عالج استحاضه

عالج مركب از تنقيه و قبض و تقويت است و ادار حيض            اند و آن    قومي در عالج استحاضه يك باب جدا قرار داده        

او در وقت معتاد آن نمايند تا تأخر نكند پس حركت او اضطراب نمايد و تنقيـة رحـم او كننـد و تقويـت نماينـد تـا                            

 اند كه از ابهل ده درم و از بزر نفع يـك درم و از رياحيـان و از باديـان دو                     فضول خارج از واجب را قبول نكند و گفته        

درم در ديگ انداخته بر آن شراب صرف دو رطل اندازند و بجوشانند تا نصف بمانـد و بـر آن انـزروت و حـضض هـر                            

واحد دو درم و روغن گاو و عسل هر واحد ملعقه اندازند و از آن بر ناشتا به قدر طعقه بخورند و تأخير غـذا تـا وقـت                             

كنـد و لـيكن گـاهي       ا اگر چـه در اكثـر اوقـات نفـع مـي            عصر نمايند اين سه روز به عمل آرند و من گويم كه اين د             

كند و تو ميداني از آن چه سـابق مـذكور شـد مجوسـي               باشد كه قبض صرف واجب مي     استحاضه از اسباب ديگر مي    
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گويد كه اگر نزف از ضعف قوت ماسكه عارض شود بايد كه عالج به اشياي مجففة قابضه از اغذيه و ادويه كنند و اگر                        

دث خون و لطافت آن عارض گردد بايد كه معالجه آن به اشياي مبرده ملطفه نمايند و اگر به سـبب                     نزف به سبب ح   

رقت خون باشد به اغذية مائل به غلظ كنند و اگر از انخراق عروق و تاكل آنها باشـد بايـد كـه در آن ادويـة ملحمـة                             

ين و گـل قبرسـي و غيـره آن چـه در          خراجات مجفف قروح استعمال نمايند مثل صبر و انزروت و كندر و دم االخـو              

قروح مسطور است و اگر نزف از كثرت خون و امتالي عروق عارض شود بايد كه امر به فصد باسليق نمايند و به قدر                        

حاجت خون بيرون آرند و اگر خون خارج به نزف را به بعض اخالط ديگر آميزند و بر آن غالب شوند بايد كـه تنقيـة                       

كنـد و چـون ايـن بـه         مخرج آن كنند و السيما بقي كه آن ماده را به سوي فوق جذب مي              بدن از آن خلط به دواي       

عمل آرند معالجه آن به ادوية حابس خون و قاطع نزف كنند و به تدبير موافق آن از اغذية و غيره پردازند ادوية كـه                         

رتنـگ يـا آب سـماق يـا آب          قطع نزف كند قرص كهربا يك مثقال گل قبرسي نيم درم باريك سائيده ناشتا به آب با                

خرفه يا آب عصي الراعي بخورانند و اگر شاخ گوزن سوخته يك مثقال گل قبرسي يك درم به سركة ممزوج بـه آب                       

بخورانند و آن را نفع بخشد و چون آب طرقا و آب اثل معصور به قدر دو اوقيه بنوشانند نافع بود اين دوا قاطع نـزف                          

و حضض هر واحد يك درم ودع سوخته و گل قبرسي هـر واحـد سـه درم همـه را                     التيس  است اقاقيا و عصارة لحيته    

باريك سائيده يك مثقال به آبي كه در آن كشنيز خشك و سماق به قدر اوقيه جوشانيده باشند و يا به شراب قابض                       

يكن در  كه در آن سماق و جفت بلوط تر كرده باشند بخورند ديگر ادويه اين همان است كه در قول عيسي گذشت ل                     

اين جا گل قبرسي و شاخ گوزن سوخته و ودع سوخته عوض گل مختوم است دو درم بـه گـالب كـه در آن قـدري                           

سماق تر كرده باشند يا به آب بارتنگ يا به آبي كه در آن زرشك جوشانيده باشـند بخورنـد نـافع اسـت ديگـر ودع                           

بريان نموده هر واحد پنج درم گلنار ده درم         سوخته شاخ گوزن سوخته خبث الحديد باريك سوده در سركه تر كرده             

زيره و كشنيز هر دو در سركه تر كرده بريان ساخته هر واحد سه درم گل قبرسـي چهـار درم جفـت بلـوط سـماق                           

زرشك تخم خرفه هر واحد دو درم همه ادويه را باريك سائيده يك مثقال از آن به آب آهن تـاب كـه در آن سـماق                           

ب النفع است ديگر خبث الحديد جيد قشار كندر هر واحـد يـك جـزو باريـك سـائيده در                     ماليده باشند بخورند مجر   
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شراب قابض سه روز تر كرده نهار بنوشند ديگر كندر ذكر دو مثقال شب در آب تر كرده صبح صـاف كننـد و بـر آن                           

يك شبانه روز تر كرده     آبي كه برنج فارسي سرخ اندر آن پخته باشند انداخته ناشتا بخورند ديگر مازو بلوط در سركه                  

مقل گلنار هر واحد يك جزو و ودع سوخته كهربا بسد هر واحد نيم جزو جند بيدستر ربع جزو باريك سائيده به آب                       

سماق بخورند و پوست جوز هندي چون يكدرم باريك سوده با سركة ممزوج به آب كه در آن سماق تر كرده باشـند                       

 درم با نيم درم گـل قبرسـي همـراه آب سـماق يـا آب بارتنـگ بخورنـد                     بخورد نافع بود و چون فلونياي فارسي يك       

منفعت بين نمايد و زن را در آب قمقم نشانند و صفت او اين است بگيرند گلنار و پوست انار و جوز الـسرد و جفـت                           

ه بلوط و خرنوب نبطي و مازو و مورد و شب سرخ و قرظ و طراثيث و قشار كندر هر واحد يك كف و خوب جوشـانيد                         

زن را در آب آن نشانند و بر عانه و نواحي ناف به ثفل آن ضماد كنند و ايضاً بر عانه اين ضـماد نماينـد پوسـت انـار                              

گلنار سماق جفت بلوط شب قشار كندر زيرة سفيد مساوي باريك سائيده به آب آس آميخته ضماد كننـد و فرزجـة                      

زي از اقاقيا و حضض و ودقاق و كندر و شـب يمـاني و               مبلول به سركة ممزوج به آب يا به آب سماق ملوث و در چي             

مازو و سوخته بردارند كه نافع است ديگر سرمة سوده تنكار گلنار سبوس سقود گل مختوم هر واحد يك جـزو زيـرة                    

سفيد نيم جزو همه را باريك سائيده و پشم پارة آسمابخوني در آب آس و آب سماق تر كرده بردارنـد بـدين ادويـه                         

رند ديگر مازو سوخته شاخ گوزن سوخته كاغذ سوخته سك رامك قشار كندر صـندل سـفيد شـب يمـاني                  آلوده بردا 

خبث الحديد حضض قلقديس قلقطار سوخته سماق سرمه اسفنج سوخته به سركه سرد كرده صـدف سـوخته اجـزا                    

ذ سوخته جفـت بلـوط      مساوي كوفته بيخته فرزجه به آب سماق تر كرده و در اين ادويه آلوده بردارند ديگر زاج كاغ                 

مساوي باريك سائيده و پارة پشم در آب خرنوب الشوك تر كرده در اين دوا آلوده بردارند و اگر اين ادويـه را بـه آب                          

ها سازند و بدان حمول كنند نفع دهد ديگر اقاقيا كافور باقي اجزا همان اسـت                آس و آب خرنوب نبطي سرشته بلوط      

قبل را نفع كند بگيرند آب مـورد و آب بارتنـگ و آب عـصي الراعـي و آب                    كه در قول عيسي گذشت حقنة كه نزف         

خرفه هر واحد يك جزو در آب سماق جوشانيده صاف كنند و از جمله چهار اوقيه گرفته در آن گل مختوم و حضض 

 از آن   التيس و ودع سوخته وسك و رامك هر واحد يك جزو باريك سائيده دو درم تا سه درم                 و اقاقيا و عصارة لحيته    
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گرفته آميخته حقنة رحم كنند و جالينوس ذكر كرده كه در قطع نزف حقنة آب بارتنگ صرف كفايت نموده و چون                     

ها محكم بربندند كه ماده را از اين همه تدابير خون منقطع نشود بايد كه محاجم زير پستان نهند و اعضا را به عصاب

اند كه بعد تنقيـة اثاناسـيا        جرجاني گويند كه بعضي اطبا گفته      به سوي باال جذب كند و خون منقطع گردد ايالتي و          

كه به جگر گرگ ساخته باشد بايد داد و فلونيا به آب برگ مورد تر حمول سازند و اگر در احشام الـم باشـد اثاناسـيا                     

نبج سائيده  كه در آن جگر گرگ نباشد بخورند و ثابت بن فره گويد سه روز هر روز صبح دو دانگ تا چهار دانگ بزرال                      

با شكر بدهند و حنين گويد آب برگ خرفه و آب بارتنگ با گلنار و گل ارمنـي بايـد داد و شـاخ گـوزن سـوخته بـه                              

سركة ممزوج به آب و تخم خشخاش سياه سوده و يا تخم گل با سركه ممزوج و قرص كهربا و قرص شـب بدهنـد و                        

االخـوين گـل ارمنـي گـل        دنج عدسـي مغـسول دم     معجون بسد سود دارد بگيرند بسد مغسول كهربا شب يماني شـا           

مختوم گلنار مساوي به رب به بسرشند شربت از دو درم تا پنج درم به آب سماق يا آب بارتنگ يا آب برگ خرفـه و                          

هاي قابض سود دارد وسك مـازو اقاقيـا كنـدر سـعد فوفـل               در طبيخ ادوية قابض نشانند و ضمادهاي قابض و شياف         

كنند كه در سه روز سه د تر سرشته شياف سازند و هم بدين طال كنند و از زني حكايت ميمساوي كوفته به آب مور   

استار كهربا بخورد و حيض او يكبارگي بند شد و اگر طبع قبض باشد به شربت درد و شربت نيلوفر تليين بايد كرد و                      

يظ كند و در آن قبض باشد چـون         اگر نرم بود قرص طباشير بدهند و غذا در اين مرض نيز چنان بايد كه خون را غل                 

غوره و سماق و زرشك و عدس و رماني و فالودة نشاسته و لوزينه و قطائف و كلچه و گوشت از كبك و دراج و تيهـو                           

هاي تر بهي ترش و انار ترش و زعرور و عنبيرا سود دارد و اگر خون با بلغم آميخته باشد و تدرد و آهو باشد و از ميوه

نج و حب منتن بايد كرد يا بقي از ادوية مخرج رطوبت و بلغم لـزج و اگـر خلـط سـوداوي بـود                         تنقيه به حب سكنبي   

تنقية به حب اصطمفيقون و مطبوخ افتيمون كنند در جمله بعد تنقية بدن تدبيرهاي ديگر نمايند و اگـر بـه سـبب                       

 غير آن كـه در قـول عيـسي          انفتاح عروق و ضعف رحم باشد اول به آب عصي الراعي و يا به آب مطبوخ پوست انار و                  

گذشت چند بار حقنة رحم كنند و از اقاقيا و عصارة لحيته التيس و سنبل و عود و دقاق و كندر و مازو خـام و شـب                          

يماني شياف سازند و حب آالس و خرماي خشك و بهي ترش و پوست انار و جز آن كه در قول مذكور مسطور شـد                         
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رشته بر شكم و زهار  و پشت ضماد كنند و اگر به سبب انـشقاق رگ باشـد      سائيده و به آب مورد تر يا به آب بهي س          

از سوء مزاج بارد يابس بگيرند صمغ عربي و گل ارمني و گل مختوم و كهربا و كنـدر و مرداسـنگ و شـب يمـاني و                            

 و مـرهم    اقاقيا و دم االخوين و همه را سائيده به آب بارتنگ سرشته شياف سازند و نيز از آن ضـماد كننـد و حقنـه                        

بسازند و بردارند و اگر به سبب رقت خون و ماهيت آن باشد اول تنقية بدن از رطوبت كنند و اين گلشكر مسهل در                        

اين باب نافع است گلشكر هفت درم تربد مثقال زنجبيل دو دانگ همه را بسرشند و ايـن يـك شـربت اسـت و اگـر                           

د گاهي همين طور مسهل دهند و گاهي تـدبير ادرار           عوض گلشكر به اطريفل صغير پنج درم بسرشند سخت نافع بو          

هاي خشك و زود گوار خوردن سود دارد و بعد   بول كنند و گاهي قي فرمايند و رياضت و حمام و عرق آوردن و طعام              

ها و ضمادات قابض به كار برند و اگر به سبب ضربه يا سقطه بود اول فصد باسليق كنند بعده تدبير رحم                      تنقيه حقن 

ها و شيافات قابض استعمال كنند صفت ادويه كه جميع           او نمايند پس قرص كهربا دهند و ضمادات و حقن          و سقطه 

انواع افراط حيض را بازدارد و شير تازه كه در آن خبث الحديد پخته باشند و بعده آهن تاب كرده هر صبح سه اوقيه                        

ل ارمني سرمه مساوي به آب مورد تر سرشته         با قرص طباشير كافوري سود دارد و مرداسنگ زج گلنار گل مختوم گ            

فرزجه سازند كه مجرب است و باقي ادويه همان است كه در قول شيخ و غيره گذشت ابن الياس گويـد كـه سـيالن      

طمث اگر به سبب كثرت خون و امتالي عروق از آن باشد بعد فصد باسليق و بستن پستان و نهـادن محـاجم نـاري                         

ا مثقال گل ارمني مثقال رب بهي ده درم بخوراننـد و غـذا مـرورة سـماق و گوشـت                     زير پستان هر صبح قرص كهرب     

ماكيان دهند و يا صمغ عربي و تخم بارتنگ و تخم ريحان بريان هر واحد مثقال به روغن گل چرب كرده فرو برند و                        

م ريحـان هـر واحـد       يا اين دوا بدهند گلنار كهربا گل ارمني هر واحد سه درم صمغ عربي چهار درم تخم بارتنگ تخ                  

سه درم بريان همه را سواي بزور بكوبند و آميخته سه درم به رب آس يا رب بهي ده درم بخورند و محاجم ناري بـر                          

التيس قشار كندر كزمـازج دم االخـوين        ساق نهند و فصد صافن نافع بود و اين فرزجه حبس حيض كند اقاقيا لحيته              

 به آب مورد سرشته به صوف استعمال نماينـد و اگـر از رقـت خـون و                   مازو رامك كاغذ سوخته مساوي كوفته بيخته      

حدت او باشد رب بهي يا سيب هر كدام كه باشد ده درم با گل ارمني و قبرسي يا قرص كهربا هـر كـدام كـه باشـد                             
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 و  مثقالي بدهند و يا شيرة تخم خرفه سه اوقيه به گل ارمني و صمغ عربي هر دو بريان هر واحـد مثقـالي بنوشـانند                        

غذا مزورة زرشك يا سماق يا عدس به ماكيان و شيرة مغز بادام بريان خورانند و اين دوا قطـع نـزف و حـبس خـون                           

التـيس هـر واحـد سـه درم         رقيق صفراوي كند ودع سوخته گل ارمني صمغ عربي هر دو بريان اقاقيا عـصارة لحيتـه                

اعي يا آب خرفه هر كدام كه باشد بـست مثقـال            كوفته بيخته يك مثقال به آب سماق يا آب بارتنگ يا آب عصي الر             

بدهند و اگر از انخراق عروق و انفتاح آن باشد هر صبح قرص گلنار و گل ارمني و صمغ عربي بريان هر واحد مثقـال                         

به رب بهي ده درم بخورانند و غذا مزورة سماق به گوشت ماكيان و شيرة مغز بادام بريان دهند و اين فرزجـة ملحـم                

مال كنند كندر صبر انزروت هر واحد سه درم دم االخوين گل قبرسي هر واحد چهار درم لحيته التـيس                    حابس استع 

دو درم كوفته بيخته به آب مورد يا به آب بارتنگ سرشته يكسان درم فرزجه سازند و اين شياف حبس خون حيض                      

سبب غلبـة مائيـت و رطوبـت بـر          كند دم االخوين گل قبرسي مساوي كوفته بيخته سرشته استعمال كنند و اگر به               

خون باشد هر صبح جالب ازاصل السوس بادرنجبويه هر يك سه درم و از شكر سفيد ده درم بنوشانند و غـذا مـزورة                     

نخود و شيرة حب القرطم دهند بعده تنقيه بدن از بلغم به حب ايارج و به ايارج جالينوس كنند و يا بگيرند سنا پنج                        

واحد سه درم شكر سفيد ده درم جوشانيده صاف نموده در آن معجون خيـار شـنبر پـنج                   درم باديان بادرنجبويه هر     

مثقال حل كرده بنوشند و بر آن صبر كنند تا تنقية بلغم حاصل شود بعده معالجه به حابسات نمايند قرص گلنـار و                       

شـت تيهـو و دراج      قرص كهربا و رب آس و رب بهي و صمغ عربي و تخم بارتنگ و غذا مزورة سماق يا زرشك بـا گو                      

دهند و  يا اين دوا به آب بهي و رب آس بخورند قشار كندر خبث الحديد گـل ارمنـي هـر واحـد چهـار درم كوفتـه                              

بيخته يك مثقال قبل طعام يا بعد او بدهند و يا برنج فارسي در آب خوب بجوشانند و آبش صاف نموده بر آن كنـدر                

وشند و اگر حيض افراط كند اين فرزجه بـه كـار برنـد سـرمة سـوده                  و گل ارمني هر واحد يك درم انداخته ناشتا بن         

تنكارالصناعته گلنار هر واحد سه درم گل مختوم زيرة كرماني هرواحد نيم درم كوفته بيخته در آب سماق يا آب لف                     

 هـر   گرم يا آب مورد تر آميخته در آن پنبه آلوده استعمال كنند و اگر به سبب غلبه سوداي محرقه بـر خـون باشـد                        

صبح جالب از بادرنجبويه سه درم با شكر سفيد ده درم بدهند و غذا مزورة ماش و نخـود بـه شـيرة بـادام سـازند و                            
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تنقية به مطبوخ افتيمون يا به حب آن يا به معجون نجاح كنند و بعد تنقيـه حابـسات خـون مثـل ربـوب قابـضه و                            

 امتالي بدن از خون و دفع طبيعت آن را بود بعـد             اقراص مذكوره استعمال نمايند مصنف ترويج گويد كه اگر سببش         

فصد باسليق هر صبح شربت عناب و خشخاش با تخم بارتنگ و يك درم صمغ عربي يـا شـربت انجبـار بدهنـد غـذا                    

مزورة عدس به شيرة تخم خشخاش و مزورات حامضه مثل سماقيه يا زرشكيه به جوزة مرغ اگر قوت ضعيف باشـد و     

تر در قطع آن از شرب گل مختوم نيـست          ت كرده سه روز فرو برند و گويند كه چيزي نافع          يا چارتخم به روغن گل ل     

و بقراط گفته كه اگر تابع نزف الدم امتداد و صغر نبض گردد روي باشد و اين قرص نافع نزف است گلنار گل ارمنـي                         

رش طباشير حـب آالس هـر       عصارة لحيته التيس كهربا بسد اقاقيا جفت بلوط هر واحد يك جزو زرشك پوست انار ت               

يك دو جزو باديان بريان تخم كرفس افيون هر يك نيم جزو قـرص سـاخته دو درم بـا ربـوب قابـضه بدهنـد و اگـر                             

سببش انخراق رگ يا انفتاح او باشد هر صبح ده درم رب بهي يا رب ريباس كه در آن گل ارمنـي و صـمغ عربـي و                             

ومت نمايند تا آن كه محتبس گردد و غذا سماقيه بـه جـوزة مـرغ يـا     گلنار سوده آميخته باشند بخورند و بر اين مدا        

عدسيه به شيرة بادام بريان و به سماق ترش كرده و اين شياف نافع است مـازو شـاخ گـوزن سـوخته پوسـت بيـضة                           

سوخته كاغذ سوخته سرمه اقاقيا دم االخوين گل ارمني مساوي سائيده بـه آب سرشـته شـيافات سـازند و بردارنـد                       

صور گويد كه عالمت افراط طمث زردي رنگ و رو و ورم پاي و اشتهاي اشياي قذره مثل انگـشت و گـل اسـت                         ابومن

عالجش گل مختوم به آب خرفه و گلنار است و يا يك قدح آب حلبة مطبوخ به شراب قابض بالمناصـفيه بنوشـند و                        

تعمال كنند و يا دقاق كندر و اقاقيا به يا جفت بلوط به شراب قابض كه در آن تخم مويز تر كرده باشند جوشانيده اس

سركة ممزوج بخورند و قي استعمال نمايند و معجون خبيثي اين را نافع است و اگر در آن جا آثار حرارت باشد فصد                

باسليق كنند و دواي ثابت بن قره كه در قول ايالقي گذشت چند روز بدهند و يا خزف تنور سوده به آب حب آالس                        

و گلنار و تنكار و صناعت و جفت بلوط مساوي سوده پارة صوف در آب مورد تر آغشته در دوا آلوده                     بخورانند و كحل    

روز و شب دائم حمول نمايند و يا بگيرند كندر و گلنار و سرمه و اقاقيا و شب مساوي و باريك سائيده حمول سـازند                         

نمايند و يا حضض در شير حل كـرده بـه           و بر عانه و پشت طال كنند و يا تضميد قطن و پشت به سريش يا نشاسته                  
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هـا كـه در بـاب    صوفه بردارند و در آب قمقم كه در آن ادويه قابضه پخته باشند بنشانند و اگر امر مشكل گردد حقن         

اسهال الدم مذكور شد در قبل استعمال نمايند و غذا ترش قابض مثل ريباسيه و حصرميه بـه دراج و چوجـة مـرغ و     

هاي حاده به عمل آرند ابن هبته اهللا گويـد كـه اگـر              آن چه سيالن كند بربود گنده بود حقن       لحوم صيد دهند و اگر      

نزف تابع حدت خون و لطافت آن باشد عالجش به ادوية مبرد و مغلظ خون كنند مثل شـيرة تخـم خرفـه و شـيرة                          

اينـد و اگـر   زرشك و آب بارتنگ به رب سيب و طباشير و گـل ارمنـي و امقـصاص انـار ميخـوش و بـه ميخـوش نم            

بازنايستد قرص كهربا به رب ريباس بدهند و در آب مطبوخ آس و گلنار و گل سرخ و مازو و پوسـت انـار بنـشانند و                           

ضماد عانه به اقاقيا و صندل و گل سرخ و كافور و سماق و پوست انار و گلنـار بـه آب مـورد كننـد و حقنـه بـه آب                                

التيس و دم االخوين و شادنج به عمل آرند و غذا بچـة ماكيـان   تهبارتنگ و گل مختوم و حضض و اقاقيا و عصارة لحي    

به آب سماق يا زردة بيضه به سركه جوش داده بخورانند و اگر نزف تابع شگافتن رگ يا اسقاط يا عسر والدت باشـد                        

ر عالجش به حقنه و ادويه منشفه و مراهم ملحمه نمايند ابن علي گويد كه چون افراط كنـد قـرص كهربـا سـوده د                        

شربت انجبار دو اوقيه آميخته استعمال كنند و هنگام خواب گلقند شـكري شـش درم بخورنـد و شـيافات ممـسك                       

حيض بردارند و اگر به سبب رقت و حدت خون باشد تدبير مذكور به عمل آرند و گاهي كتيرا به شير تـازه و شـيرة                          

 گوشـت بـز و ماكيـان و حـصرميه و اشـياي              خرفه و شربت انارين كفايت كند و اغذية بارد يابس دهند مثل عدس و             

ترش بي حدت و حرارت و اگر قابض نيز باشد بهتر بود و اگر با عفوصت و حموضت جامع باشد اولي بود مثل غوره و                         

مازو و سماق و اگر حرارت باشد به عصارات و بوار و سازند و اال ملجوم كبك و تيهو و اگر قوت ضعيف باشـد ملجـوم                           

مطبخن به ابازير و كشنيز بسيار و شراب ترش ايشان را نافع بود و اگر در اصل قابض نباشـد تخـم                      صيد و بز بريان و      

مويز كوفته در آن تر كنند داود گويد كه اگر از سوء مزاج افراط مخلطي باشد تنقية آن خلط و اصالح خون كننـد و                         

او نر گاو و مروخوالن شرباً و حموالً        حابسات خون مثل كهربا و سندروس و گل مختوم و گل ارمني و خاكستر شاخ گ               

استعمال نمايند و از مجربات اين است كه انجبار يك جزو سماق نيم جزو كشنيز ربع جزو خوب جـوش داده مكـرر                       

بنوشند و از فرازج مجربه اين است كه رصاص در آب كشنيز سوده كبريت و تخم لفاح در آن سرشته حمول سازند و 
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نويسد كه آن چه بـه      الفور قطع آن كند ميرعوض مي     وم سرشته اندكي از آن بردارند في      چون افيون به سه چند آن م      

سبب امتالي بدن از خون باشد و به افراط آن جا مدرگ باسليق زنند و بعضي اطبا از فصد باسليق منـع نمـوده چـه                          

در امثال اين مواضـع     كنند و تا طبيب ماهر نباشد       فصد آن در احتباس حيض مستعمل است و امر به فصد اكحل مي            

به فصد جرأت نكند و قرص كهربا به شربت حب آالس به غايت سودمند است و ايـن دوا نـافع اسـت پوسـت هليلـة                           

كابلي بريان كرده شش درم تخم بارتنگ شادنج عدسي هر كدام سه درم كوفته بيخته دو درم از آن با سركه ممزوج                      

 نيم مثقال شاخ گوزن سوخته با قند سفيد سفوف نمـودن بـه غايـت                دهند خون بازدارد و دو دانگ بزرالنبج كوفته و        

سودمند است خاصته كه به آب بارتنگ و شيرة تخم خرفه بريان بدهند و باشد كـه دواي خـوردني كفايـت نكنـد و                         

ا حاجت به احتمال فراج و ضماد افتد و اين فرزجه در اين كار ستوده است كندر گلنار مازو و سرمه شب يماني اقاقيـ                      

صمغ عربي برابر سوده با گالب سرشته استعمال كنند و اقاقيا و مازو و كندر با سركه سرشـته بـر نـاف و حـوالي آن                           

ضماد سازند و افيون در پيه ماكيان حل كرده قدري از آن براشتن در قطع خون از مجربات است و سرمه شب يماني 

 و هرگاه خون بند شـود و قـوت بازآيـد و اشـتهاي       مساوي به گالب سرشته شياف ساخته برداشتن همين حكم دارد         

طعام پيدا گردد اين سفوف هر صباح دو درم با شربت سيب يا شربت ليمو بدهند كشنيز بريان يك جزو گل ارمنـي                       

طباشير بسند سوخته كهربا هر كدام نيم جزو اقاقيا ربع جزو دارچيني عود خام گل مختوم زعفران هـر كـدام ثمـن                       

استعمال كنند كه در حبس نفس الدم از هر گونه كه باشد و منع رعشه و خفقان و اسهال عجيب                    جزو كوفته بيخته    

الفعل است و آن چه به سبب غلبه بلغم يا غلبة سوداوي تيز باشد عالجش تنقيـة آن خلـط بعـد از آن مـداومت بـر                            

اهتره و تمر هنـدي بـا شـير         حابسات مذكوره نمايند و آن چه از حدت و رقت خون باشد تنقية به مطبوخ هليله و ش                 

خشت كنند و قرص كهربا با شربت زرشك و شيرة تخم خرفه بريان با شربت عنـاب و شـربت صـندل و رب غـوره و                           

  عصارة زرشك و آب انارين و رب انجبار و امثال آن دهند 

  ضعف رحم

بـاد و كثـرت     سببش هر سوء مزاج و سستي بافت آن و مقاسات امراض سابقه است و از ضعف رحم قلت شـهوت                     
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سيالن حيض و مني و رطوبات و عدم حبل عارض شود و تشخيص اقسام سوء مزاج در آغـاز امـراض رحـم مـسطور                         

شده و عالجش تعديل سوء مزاج است و تدارك آفات معروفه كه رحم را عارض شود و اگر در بدن ماده بود اول بدن                        

طمث مذكور شد به كار برند و به ادوية قابضه و دواهاي            را از آن ماده پاك كنند پس ادويه قابضه كه در عالج كثرت              

خوشبو چون سنبل الطيب و مانند آن بياميزند و در تهلهل نسج ان به عالج تهلهل نسج معده پردازند و مفرح علوي                      

  خان در اين باب ناف است و در مقاسات اراض تدارك آفات عارض آن نمايند

  سيالن رحم

نمايد سببش كثرت فضول است در جميع بدن و انصباب آن بـه             ت عفنه سيالن مي   گاهي از رحم زنان دائم رطوبا     

طريق استفراغ و تنقيه به سوي رحم و اين فضول بلغمي يا صفراوي يا سوداوي يا دمـوي بـود يـا تولـد رطوبـات در                           

نفس رحم به سبب ضعف قوت غاذية رحم و عفونت مادة حيض در عروق حيض از تعفن رحم طريق تـشخيص ايـن                       

اسباب بايد كه نظر كنند اگر رنگ مريضه زرد قوت او ضعيف بود و رطوبت بادوار خارج شود و سببش ضـعف غاذيـه                        

باشد و اگر آثار غلبة خلطي از اخالط اربعة يافت شود سببش انصباب فضول از بدن باشد و استدالل بر غلبة هر خلط 

گ آن سـرخ بيـان كنـد و بـا وي حـرارت و سـرخي                 چنان كنند كه از مريضه رنگ رطوبت سائله بپرسند پس اگر رن           

قاروره بود از غلبة خون باشد  اگر زرد و بدبو گويد و يا تشنگي شديد بود از صفرا باشد و اگر سفيد گويد و ديگر آثار                           

بلغم پيدا بود از بلغم باشد و اگر سياهي و غلظ رطوبت بيان كند و با خشكي الغري بدن بود از سودا باشد و بهتـرين          

ستدالل بر نوعيت خلط غالب اين است كه بفرماييد تا زن پنبة نو بردارد و برآورده خشك كرده ببيند رنـگ آن بـه                        ا

رنگ خلط غالب بود و بدا كه مريضة سيالن رحم را دم زدن دشوار بود و اشتهاي طعـام سـاقط شـود و رنـگ او بـه                             

گاهي با درد آن را به هم رسد عالج جهت اخـراج            ردائت متغير گردد و ورم و نفخه در پشت چشم بي درد در اكثر و                

هاي منقيـه   فضول حسب غلبة خلط تنقية بدن از فصد يا مسهل يا قي كنند و بعد از آن تنقية رحم نمايند به حقنه                     

مثل طبيخ اصل السوس و اذخر و ايرسا و فراسيون و نخود سياه كه ايارج فيقـرا در آن آميختـه باشـند اگـر حـرارت          

هاي قابـضه و فرزجـات      هاي بارد و مدر شرباً و حقناً عالج كنند و بعده تقويت رحم به حقنه              به شيرة تخم  نباشد و اال    
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حابسه كه از مازو و مورد و پوست انار و سليخه و سماق و جز آن سـاخته باشـند و آن چـه در عـالج افـراط طمـث                               

و اگر مازوي سبز تخم حمـاض هـر يـك دو            مذكور شد بايد كرد و بهر تقويت قوت غازيه ادويه و اغذية مقوي دهند               

درم جوزالسرو خبث الحديد هر واحد يك درم بيخته و جفت بلوط و گلنار را در آب جوشانيده صاف نموده پارچـه را    

به آن تر كرده ادويه سوده را بر آن پاشيده بردارد رطوبت رفتن از فرج بازدارد و اگر آب و سفيد و آنها از رحم برآيـد                           

 كشن ران سفو ثعلب مصري آرد مونگ طباشير تخم خرفه مصطكي كنـدر هـر يـك چـار ماشـه كوفتـه                        با در كمر و   

بيخته شش ماشه به آب بخورند و اگر با درد نواحي پهلو و پشت و تپ بدون عرق باشد ادوية حارة يابسه نبايد داد و                         

سائيده در آب پخته روغن گل      خميرة گاوزبان عرقيات شربت بزوري دهند و از كنجد تخم خشخاش هر يك دو توله                

سفيدة بيضه مرغ زعفران يك ماشه لك سوده چهار ماشه مثل مرهم ساخته لته بدان تر كـرده بردارنـد ذكـر ادويـه                        

مفرده نافع سيالن رطوبت از رحم جلوس در طبيخ قرظ و حمول آن و كذا شرب و حمول پنيرماية خرگوش در قطع 

نبل هندي به آب مورد سبز سرشته و كـذا خـوالن و كـذا آب حـي                  رطوبات مزمنه مجرب سويدي است و حمول س       

العالم و كذا مازو سوخت در شراب تر كرده و كذا بيخ حماض خشك و كذا سماق به عسل و كذا برادة چوب كنـار و                          

ا كذا آب عنب الثعلب و كذا سرگين بز كوه مثل او كندر و كذا اقاقيا و كذا طلع نخل و پوست آن و كذا طراثيث و كذ                          

گلنار و كذا هر انفخه و كذا كرمدانه و كذا شب يماني و كذا خشخاش سياه تنها و بـه شـراب كهنـه آميختـه و كـذا                             

عصارة لحيته التيس و شرب و حمول شاخ گوزن سوخته كذا برگ طرفا به شناب و كذا ملج  كـذا سـماق و كـذا آب            

ذا كثوث و بريان و كذا عود بلـسان و كـذا ثمـر و     عصي الراعي و كذا غذبه و نقوع آن و كذا حب آالس و برگ آن و ك                

برگ مغيالن و كذا آب بارتنگ و كذا طبيخ برادة چوب سرو و كذا سليخه و كذا بيخ نيلوفر و تخم او و كذا حلبـه بـه                  

عسل و اكل و شرب ملج به سركه يا شراب قابض و كذا حفض مكي به آب و كذا انبر باريس و كذا بيخ نيلوفر زرد به                           

زه به مرات و كذا به سركه و كذا تخم خرفة بريان و جلوس در طبيخ طرفا يا حب آالس يا برادة چوب كنار يا                         شير تا 

سنبل رومي يا انار ترش كوفته با برگ درخت مصطكي و حقنه به طبيخ بلوط كوفته و كذا ناردين و بمخور خرامـا و                        

است و اگر كاكرمال سنگي سائيده شـكر سـفيد          كذا حب بلسان به قمع در رحم هر واحد قاطع سيالن رطوبات رحم              
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آميخته به آب يا به شير گاو بخورند و باالي آن نان گندم با روغن بسيار بخورند و از گوشت و ترشي و بـادي پرهيـز                           

نمايند و براي سيالن رطوبت از مجربات اهل هند است و كذا پوست مولسري خشك كـرده سـائيده برابـر آن شـكر                        

 آب تازه كف دست خوردن دافع سيالن آب رحم است ذكر ادويـة مركبـه مفيـد سـيالن رحـم                      آميخته هر صباح به   

حمول كه تنقيه رطوبت از رحم كند صبر به رنگ كابلي تخم شبت هر يك يك جزو مرمكي نمك سنگ كـف دريـا                        

ع اسـت مـازو     هر يك نيم جزو كوفته بيخته به شهد سرشته يا پنبه آلوده بردارند ايضاً كه براي خشكي فـرج زن نـاف                     

چهار ماشه عود دو ماشه حب آالس فقاح اذخر مسك هر يك سه ماشه مشك نيم سرخ زعفران يك سرخ قرنفل سه                      

عدد كوفته بيخته در پارچة كتان بسته بردارند ايضاً كه رطوبت فرج را نشف كند اقاقيا گلنار سك مـازو هـر يـك دو                         

ردارند ايضاً كه سيالن رحم را نافع قـشور كنـدر بلـوط             درم شب يماني سنبل الطيب هر يك يك درم شافه ساخته ب           

زيرة سياه عذبه خاكستر چوب گز سنبل الطيب هر واحد يا مجموع را حمول سازند و دوا به جهت سيالن رطوبت از                      

رحم سنگ راسخ مولسري هليلة سياه كسيس گل پسته دارچيني زبدالنجر هر واحد يك توله همـه را نـرم سـائيده                      

ش از جماع به دو ساعت به قدر دو ماشه اندرون بمالند سفوف كـه دافـع سـيالن رطوبـت اسـت تـال                         نگهدارند و پي  

مكهانه بيجنبد گجراني گل سپاري گل پسته پوست بيرون پسته فوه گل زهاره هر واحد چهار ماشـه ثعلـب مـصري                      

ه بيخته هفت ماشـه     آرومونگ بريان تخم تمر هندي هر واحد يك توله مصطكي سه ماشه نبات مساوي مجموع كوفت               

همراه عرق گاو زبان ده توله بدهند و ايضاً كه براي سيالن رطوبت رحم و مني آن بي عديل و معمول اسـت خـستة                         

تمر هندي را در آب تر نمايند پس مقشر نموده اگر آب آن باقي مانده باشد باز در آن آب تر نماينـد تـا تمـامي آب                            

وزن آن مغز تخم بكاين و ثمن وزن آن صندل سفيد سوده آميخته برابـر               خشك شود بعد از آن باريك بسايند و ربع          

جمله نبات سوده داخل كرده يك توله به آب خورانند سفوف ديگر به نسخة داراشكوهي كـه از مجربـات اسـت گـل                        

سپاري گل دهاوه گل پسته طباشير كهربا كزمازج هر يك دو مثقال صمغ عربـي چهـار ماشـه شـربتي دو درم ايـضاً          

ي رطوبت نسارگل هرمزي كهربا هر يك پنج درم باريك سائيده به قدر نيم ماشه با زردي تخم مرغ نيم برشت هر                      برا

دو وقت بخورند ايضاً كه براي جريان رطوبت هر قسم و مني مجرب است گل انبـه فوفـل گـل پـسته يـا عـوض آن                            
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د و هر روز به شير گاو يـا بـه آب            پوست بيرون پسته صمغ پالس هر يك سه ماشه شكر سفيد يك توله سفوف سازن              

سرد بخورند ايضاً كه در اين باب بي عديل است تج مجبيهة گل پسته گوگهر گوندوهاك مساوي شكرتري برابر همه                    

شود فرزجه كـه منقـي رحـم از رطوبـت      كوفته بيخته يك كف دست بخورند و گاهي آرومونگ بريان اضافه كرده مي            

شك قرنفل نركچور مساوي كوفته بيخته به روغن كنجد آلـوده بردارنـد فرزجـه     است باي كهنيه باي برنگ بهروزة خ      

تأليف حكيم علوي خان به جهت افراط سيالن رحم نافع جفت بلوط خرنوب شـامي مـازو سـبز اظفارالطيـب اقاقيـا                       

ره صندل سفيد برگ مورد هر يك يك مثقال كوفته بيخته به روغن عود هندي دو دانگ به گالب سرشته با پشم پـا                      

به قدر فندقي برگيرند و مرهم از بياض اوستاد مرحوم كه سيالن را نافع است مصطكي كنـدر تخـم شـبت مـساوي                        

كوفته بيخته در موم و مغز ساق گاو و پيه گردة بز گداخته صاف نموده حل كرده بردارند معجون كه در منع سيالن                       

ازو سبز گل سرخ حب آالس هليله بليلة آمله       آب از فرج مجرب است موچرش سپياري طباشير نشاسته گل مختوم م           

هر يك شش ماشه موصلي سياه و سفيد هر يك توله پوست انار نه ماشه در آب بهي و آب انار شـيرين هـر يـك دو                            

دام نبات و عسل بالمتاصفه سه چند ادويه آميخته به دستور مقرر معجون سازند و صبح يك توله بخورند و از ترشي                      

فرمايـد   شيخ مـي   اقوال حكما و حلواي سپياري پاك و معجون آرزو و ماسك البول نيز نافع است              و بادي پرهيز كنند     

كه در سيالن رحم بايد كه ابتدا به تنقية بدن از فصد و اسهال كنند و اگر حاجت اين باشد پس حقنة رحـم اوالً بـه                           

اي ملطف مع ادويه حار مثل روغن       منقيات مجففه مثل طبيخ ايرسا و طبيخ فراسيون كنند و مالش ساقين به روغنه             

اذخر به عاقرقرحا و فلفل نمايند و بعد از آن قوابض محقونه و مشروبه استعمال كنند و محقونه بعد تنقيه عمل زياده                      

كند و آن آبي است كه در آن مثل مازو و گلنار و پوست انار و اذخـر و آس جوشـانيده باشـند صـاحب كامـل گويـد                

ند اگر دموي باشد فصد باسليق بايد كرد و اگر از بعض اخالط ديگر باشد بايد كـه تنقيـه               چيزي كه از رحم سيالن ك     

به دواي مسهل آن خلط نمايند و بعد از آن فرزجات حابسة افراط طمث كه مـذكور شـد اسـتعمال كننـد و اگـر در                           

ط سـازند و گـاهي در     سيالن بلغم و رطوبت غالب باشد بايد كه به ادويه فرزجه اندكي فلفـل و جنـد بيدسـتر مخلـو                    

سيالن اين دوا نفع بخشد بگيرند مر نيم درم و باريك سائيده در بيضة نيم برشت آميخته بليسانند سه روز بر ناشـتا                       
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نويسند كه در سيالن رحم اگر به سبب عفونت مادة حيض بود اول تنقية معده               كه مجرب است جرجاني و ايالقي مي      

الحديد و شربت پودينه و پودينه به شـكر         ن كنند پس معده را به معجون خبث       و جگر به ايارج فيقرا و شربت افسنتي       

پرورده قوت دهند و طعامهاي مجفف و زود گوارا چون تيهو و دراج و تدرر و كبك بريـان كـرده و بـه طريـق شـوربا                     

د و اگـر حرارتـي      پخته و نخود و دارچيني دهند و اگر حاجت باشد مثانه را به ماءاالصول و روغن بادام تلخ پاك كنن                   

هاي قابض به كار برنـد مـصنف حـاوي گويـد كـه اگـر                ها و ضمادها و شياف    باشد به شيرة بزور پاك كنند پس حقن       

سببش ضعف قوت غاذية رحم بود كه از قبول غذا عاجز شود تقويت قوت غازيه به اغذيـة لطيـف سـريع االنهـضام و                         

 و بهي و معجون مفرح نمايند و غذا قلية خشك ماكيان            اشربة مقوي قلب و معده مثل شربت حماض و ترنج و سيب           

و كباب دهند و اگر به سبب اجتماع فضول در رحم باشد پس اگر غالب بر آن خون باشد فصد باسليق و تقليـل غـذا                          

ب كنند و ربوب و اقراص حابسه بخورانند و غذا مزورة انار دانه به مغز بادام و ماكيان دهند و اين فرزجه بردارند خرنو                      

جفت بلوط مازو سوخته مساوي كوفته بيخته به آب مورد سرشته استعمال كنند و اگر بر آن صفرا غالـب باشـد هـر                        

صبح آب انارين با شخم آن افشرده هر واحد سه اوقيه و شكر سفيد ده درم و ترنجبين ده درم بياشامند و غذا مزورة                        

ز آن تنقية بدن از صفرا به مطبوخ فواكه يا به مطبوخ هليلـه              ماش به شيرة بادام و يا زرشك به مغز بادام خورند بعد ا            

كنند و بعد تنقيه ربوب قابضه به اقراص حابسه دهند و اگر بر آن سودا غالب بود هر صبح جالبي از بادرنجويه و تخم                        

قيل بدن  كاسني هر واحد سه درم و از شكر سفيد ده درم بدهند و غذا مزورة نخود به مغز حب قرطم و بعد از آن تن                        

و رحم از سودا به حب افتيمون يا به معجون نجاح كنند بعده هر صباح رب بهي ده درم و صمغ عربـي بريـان چهـار                           

االخوين درم دهند و غذا به مزورة سماق مع تيهو و ماكيان سازند و اين دوا در اين علت نافع است شادنج مغسول دم                      

ل ارمني هر واحد پنج درم كوفته بيخته به آب سـماق سرشـته              كهربا بسبد شب يماني گلنار تخم خرفه گل رومي گ         

قرص سازند و سه درم از آن به آب سماق يا آب بهي يا آب باتنگ يا آب عـصي الراعـي هـر كـدام كـه باشـد ده دم                                

بخورانند و اين ضماد قطع رطوبات سائله از رحم كند قشور كندر پوست انار زيرة سياه مساوي كوفته بيختـه بـه آب                       

 تر سرشته بر پشت و زهار ضماد سازند سعيد گويد كه عالج سيالن رحم به حسب نوع رطوبت سائله بـود اگـر                        مورد
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دموي باشد به فصد و تبريد مزاج و استعمال اغذية قابضه كه در كثرت طمث مذكور شد عالج كنند و اگـر از ديگـر                         

ض استعمال نمايند بهر آن كه عالج سيالن        اخالط باشد تنقيه به مسهل آن كنند و بعد تنقيه فرازج حابس خون حي             

 و فرزجه   رحم قريب از عالج كثرت حيض است انطاكي گويد كه استفراغ خلط غالب كنند بعده تنقية رحم به حقنه                  

جاذب نمايند و بهتين جواذب مرو شحم حنظل است پس زيره و زيت پس سـعد و سـنبل و زعفـران و كـذا شـرب                           

نويسند كه در هند مشهور است كه گاهي رطوبات رحم از           عسل بعضي از متأخرين مي    انيسون و سنبل و ريوند و ماءال      

خورانند و اين حب جميـع اقـسام آن را   شود و چنان چه بعضي زنان بعض ديگر را بعد ؟ ميخوردن صابون سائل مي   

   بخورند مجرب است شنگرف بال در جو ماش مساوي بيش هچند همه باريك سائيده مثل ذره حب سازند و دو حب

  سيالن مني از رحم

گاهي زنان را جريان مني عارض شود و اسباب او مثل اسباب سيالن مني مردان بود و كذا تشخيص اسباب آن و                      

اگر بال شهوت باشد سببش ضعف رحم و اوعية مني و استرخاي آن بود و اگر با شـهوتي باشـد و لـذع و دغدغـة آن                            

سببش حكة رحم باشد پس دغدغة او مؤدي به انزال گردد و فرق در              كند سببش رقت مني و حدت آن بود و گاهي           

سيالن مني و رطوبت آن است كه مني سفيد رنگ و غليظ و بي عفونت بود به خالف رطوبت فضيله كه بـدون بـوي                         

بد و خالي از رنگ نباشد و رقيق بود عالج مثل معالجة سيالن مني مردان نمايند و گوينـد كـه اگـر از حـرارت بـود                            

متش رقت مني و سوزش مجري هنگام انزل است و عالجش استعمال اشربه و اغذية بارده و اگـر از ضـعف قـوت                        عال

ماسكه به سبب غلبة برودت و رطوبت بود عالمتش عدم آثار حرارت است و زيادتي آن از خوردن چيزهاي بارد رطب 

بر عانه و فرج و اگر از ضعف اعضاي رئيسه          و عالجش تنقية بدن از رطوبات به اسهال و قي بود و ماليدن روغن قسط                

و معده و گرده يا جميع اعضا باشد عالمتش عدم رغبت به جماع است و عالجش تقويـت آن اعـضا و اگـر از ضـعف                           

اوعية مني و وسعت مجاري آن بود عالمتش حصول تخفيف به اشياي قابض است و عالجش استعمال اشياي قابـضه                    

و ادهان و غير آن دوايي كه جريان مني و صديد از رحم زنان بازدارد و طباشـير تخـم                    از معاجعين و اشربه و اطلعيه       

سروالي صمغ پالس مغز تخم خرپزه خارخسك گل سرخ موصلي سياه و سفيد بهمن سرخ و سفيد موچرس شـقاقل                    
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ر سـفيد  ي تخم اولنگن زعفران تخم خرفه زرد ادويه ؟ هر يك چهار ماشـه شـك           صمغ عربي بيجبند گل مندي نركنة     

برابر همه سفوف كرده بخورند و فرزجة فوفل چهاليه گلنار بهپكري مازو برگ مورد جوزالسرو كزمازج پوست انار هـر                    

يك چهار ماشه جوشانيده لته بدان تر كرده و سفيدآب و مرداسنگ هر يك سه ماشه سوده آغـشته بردارنـد سـفوف               

هانه فوه الصبغ نركچور موصلي سياه اسـت گلوميـده          كه معمول است ستاور موچرس خارخسك پهلي به بول تال مك          

چوب االيچي خرد طباشير تخم خشخاش ثعلب مصري صمغ عربي كتيرا قلعي كشته هر يك چار ماشه تخم خرفـه                    

نه ماشه صندل سفيد صمغ دهاك هر يك پنج ماشه كوفته بيخته شكر سفيد برابر همه آميخته شش ماشه خـورده                     

ي سنگهارة خشك چهال سينبهل چهال مولسري كندر سـنگها هـوتي موصـلي سـفيد                باشند و در نسخة ديگر سروال     

كزمازج سمندر سوكهه سعد كوفي سورنجان هر يك چهار ماشه عوض ست گودميده چوب وااليچـي و خـشخاش و                    

ثعلب و صمغ و كتيرا و قلعي و تخم خرفه و صندل و صمغ وهاك است ايضاً كه حـابس و مجفـف منـي اسـت تـال                             

خسك سنگهارة پوست كچنال موصلي سياه و سفيد هر يك چهار ماشه گوند كتيـرا نـشاسته تـج ثعلـب                     مكهانه خار 

مصري اندرجو سنبل الطيب صندل سفيد هر يك سه ماشه بهمنين تودريين مصطكي شقاقل مصري طباشير پودينة      

 يـك دو    خشك پوست مولسري پوست بيخ جمريري سعد كوفي بزرالنبج خشخاش پوست بيخ به بول مـوچرس هـر                 

ماشه كوفته بيخته شكر مساوي ادويه آميخته يك توله با قدري آب بخورند و ايضاً تا مكهانه ببيجند گجراتـي ثعلـب                      

مصري مصطكي رومي مازو سبز گلنار فارسي كهرباي شمعي قلعي كشته سنگهارة خشك موصلي سفيد و سـياه بـه                    

ي برابر آميخته كف دست همراه شير ماده گاو بخورند          بهوپهلي گاوزبان طباشير اندر جو شيرين كوفته بيخته شكرتر        

و دو نسخة سفوف در بحث سيالن رحم پذشت ضماد مني زنان را كه بي اختيـار روان شـود بـازدارد صـندل سـرخ                           

سفيد و گل سرخ برگ نيلوفر بنفشه گل خير و آرد جو تخم فنجشك كوفته بيخته به گالب طال كننـد فرزجـه كـه                         

يالن مني و رطوبت را نشف كند سك رامك زعفران هر يك درم فقـاح اذخـر سـعد الدن هـر                      دهد و س  رحم را قوت    

  .واحد نيم درم كزمازج مازو سبز هر يك دو دانگ كوفته بيخه به قند سفيد و گالب سرشته فتيله ساخته بردارند

  حكة رحم
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كـال سـوداوي و يـا ثبـور         گاهي خارش در رحم عارض شود به سبب اخالط حاد صفراوي يا بلغم مالح بورقي يا ا                

متولد در آن با مني بسيار حاد حار و گاهي حكه افراط نمايد حتي قوت ساقط گردد و زن را حالتي عارض شود كـه                         

از جماع سير نشود و آن را فرمافيسموس نساج به هم رسد و هر قدر كـه جمـاع كـرده شـود شـر او زيـاده گـردد و                               

ة نو كه بردارند و خشك كرده ببينند توان كرد و عدم اسـتفراغ منـي                استدالل بر نوعيت خلط محدث آن از رنگ پنب        

زماني طويل دليل قوي بر حدت مني است و ديگر آثار مخصوصة هر خلط مخفي نيست عالج فصد صافن يا باسليق                     

 و تنقية سودا و غير آن نمايند و در جمله اقسام اطلية بارده مثل صندل و ماميثـا و حـضض و آب كـشنيز و كـاهو و                          

هاي سرد مثل روغن گل و بنفشه و نيلوفر بمالند و آن را كه سبب حدت مني باشـد ادويـة                    خرفه به كار برند و روغن     

مبرد و مرطب كه اندكي تخدير داشته باشد مثل كاهو و كافور و گشنيز و صندل نيلوفر و غير آن كه در بحث كثرت                        

سائيده اندر فرج ماليدن خارش و سـوزش آن را مفيـد            شهوت مردان مذكور شده سود دارد و كافور رباحي در گالب            

است و اگر سرب را به آب كاسني بسايند و نيلوفر و تخم كاهو كوفته بيخته در آن بسرشند و بـه گـالب آميختـه در      

فرج طال كنند خارش فرج را سود دارد و اين فرزجه جهت حكه و اختالج رحم از مجربات است نعناع خشك ناروين                      

ك گل نيلوفر برگ سرد برگ سدر الجورد مساوي به روغن زيتون سرشته مثقالي از آن فرزجه كنند                  گل نسرين خش  

و مثقالي را به آب بابونه مطبوخ بر ناف ضماد نمايند و از آب و شراب اجتناب الزم است تا دوا مكث نمايـد و احـسن       

رداسنگ در آب سرد يا در گالب سوده        آن كه در ايام حيض اين دوا به عمل آرند و اگر در حالت حمل عارض شود م                 

دهد و كذا حضض و كذا سفال كهنه بر چاه افتاده باشد و كذا گل سر شود و كذا                   الفور نفع مي  بدان جا رسانند كه في    

فرمايد واجب است كه تنقية بدن به فصد هفت اندام كنند و اگـر احتيـاج فـصد ثـاني                     شيخ مي  اقوال اطبا گل ارمني   

ند و بعده تنقية هر خلط حاد به مسهالت آن نمايند چنان چه تنقية صـفرا بـه حـب سـقمونيا و                       افتد سر و رو بكشاي    

بلغم به حب اصطمفيون و سودالجب افتيمون و مطبوخ آن كنند و حدت مني را به ادوية مفردة يا به ادوية محرقه او                       

التيس و گل سرخ و صندل و       يتهبه حسب حاجت و مشاهده مزاج بشكنند و لطوخ فم رحم به مثل اقاقيا و عصارة لح                

شياف ماميثا يا بوش دربندي و سركه و روغن گل و ايضاً به مثل آب خرفه نمايند و گاهي با ادوية بزر كتان مخلـوط                         
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شود و به آبي كه در آن ادوية قابض جوشانيده باشند نطول كنند و به ثفل آن ضماد سازند و اگر حاجت به                       كرده مي 

 آب سرد بسيار بنوشد و اين دوا حكه را مجرب است بگيرند بـرگ نعنـاع و پوسـت انـار و                       دواي منقي باشد عسل به    

عدس مقشر و در نبيد پخته حمول سازند و ايضاً بگيرند زعفران و كافور هر واحد يك دانـگ مرداسـنگ و دو دانـگ                         

و ايـضاً بگيرنـد هليلـه و        حب الغار نيم درم كوفته بيخته به سفيدة بيضه و روغن گل و اندكي شراب سرشته بردارند                  

گلنار هر واحد دو درم حضض نوشاد او در شراب كهنه كوفته بيخته آميزند و خشك كرده اول موضع را به روغن گل      

نويـسند  چرب كنند پس اين دوا بر آن بپاشند و از بخورات حفض و مغز تخم ترنج به كار برند ايالقي و جرجاني مـي         

خون به قدر قوت نمايند و تنقية بدن از مادة محدث مرض كنند و كسر حـدت                 كه فصد اكحل و صافن كنند  اخراج         

مني به مقالت شهوت جماع بايد كرد و پودينه و پوست انار و عدس مقشر در شراب قابض جوشـانيده بـدان شـراب                        

ردارند حقنة رحم كنند و ثفل آن را كوفته شياف و ضماد بدان نمايند و شب يماني و قطران مساوي به هم سرشته ب                      

خارش فرج و مقعد را بنشاند و هر چه در عالج حكة مقعد و جرب آالت بول گفته شد در ايـن بـاب نـافع بـود ابـن                              

الياس گويد كه تنقية بدن به مطبوخ فواكه يا به مطبوخ هليلة زرد كنند و هر صبح آب انارين به شحم افـشرده سـه                         

بت غوره هر كدام كه باشـد ده درم بدهنـد و يـا بگيرنـد تخـم                  اوقيه با شكر سفيد و يا تمر هندي يا شربت آلو يا شر            

فنجكشت و تخم خشخاش و تخم كاهو هر واحد پنج درم كشنيز خشك سه درم كوفته بيخته سـه درم بـه آب انـار                         

ترش يا سيب ترش يا بهي ترش هر كدام كه باشد ده درم بخورند و يا صبح دوغ گاو پنجاه درم بخورند و غذا حـصر                          

ة بادام و كشمش دهند و خضر گويد كه تنقيه به فصد و اسهال مازو شور به مثل هليلة زرد و خيار شنبر                       ميه به شير  

و يا تمر هندي و خيارشنبر كنند و در آبي كه اندر آن خبازي و خطمي و ملوخيه و گـل بنفـشه جوشـانيده باشـند                           

د و اوهان و لعابات بارده در رحم چكاننـد          بنشانند و فم رحم را به مسكه و مرهم كافور و مرهم سفيد آب لطوخ سازن               

ام كه لطوخ به طـين راس در آب بـسيار   خجندي گويد كه عالج حكة بثوري به عالج بثور نمايند و از پيرزنان شنيده    

  ترين اشيا براي اين مرض استسرد يا اندك سركه تر كرده و نافع

  بواسير رحم و ثĤليل و توت و مسامير آن
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حادث شود و گاهي در آن ثولول مثل اعضاي ديگر ظاهر شـود و گـاهي در آن تـوث پيـدا                      گاهي در رحم بواسير     

گردد و مثل آن كه در ذكر افتد و اين از باسور بزرگتر باشد و از آن خون بسيار سيالن كند و گاهي بر آن بواير مثل                           

حم باشد ازالة او ممكن اسـت       مسمار عقب شقاق رحم و بعد اورام صلية آن ظاهر گردد و بواسير كه در ظاهر خارج ر                 

و آن چه در عمق پيدا شود زائل شود و زني كه حيض او محتبس شده باشد از ظهور بواسير در مقعد و ظاهر رحم او 

نفع يابد بهر آن كه در آن اميد كشادن حيض و به شدن آن است و بدان امان است از امراض صعب كـه از احتبـاس                           

از خلط سوداوي بود چنان چه در مقعد و معرفت آن به لمس توان كرد و بـه                  حيض پيدا شود و حدوث بواسير رحم        

جاسة بصر نيز اگر فم فرج بكشايند و در آن نظر كنند چيزي بلند مانند باسور مقعد معلوم شود و گاهي ديدن آن در 

ن در آن است با     آيند كه مقابل فرج باشد و ممكن بود و در هنگام هيجان وجع آن وقت امتالي باسور و احتباس خو                   

سوا ممتلي و رنگ آن سرخ ديده شود و در وقت سكون در انفتاح باسور زرد رنـگ و پژمـرده نمايـد و از آن رطوبـت                            

مائل به سياهي مثل دردي سيالن كند و حيض يك روز ظاهر شود و گاهي خفقان غلبه كند و سوزش در دست و پا                      

تنقية بدن از خلط سوداوي كنند مثالً اول رگ صافن يا مـابض             شود با عرق سرد و مدتي دراز اين مرض بماند عالج            

يا باسليق زنند و ماءالجبن نوشانند و بنا بر تحليل و تجفيف از پيه بط و مرغابي هر واحد يـك تولـه مـوم سـه تولـه                             

روغن گل كه از روغن خستة شفتالو ساخته باشند نه تولـه گداختـه ماميـدان چينـي سـوخته زردچـوب سـوخته و                         

نگ مغسول سفيدة ارزيز هر واحد يك توله آميخته به كار برند و سائر تدبير از فصد و مسهل سـودا و جـز آن                         مرداس

كه در بواسير مقعد مذكور شده به عمل آرند و اغذية مرطبه مثل گوشت بره  بزغاله استعمال نمايند و اقليمياي نقره           

رهم ساخته ضـماد كـردن نـافع و ماليـدن روغـن             و زردچوب و مرداسنگ مساوي سوده يا موم و روغن تخم كتان م            

كند و ديگر مجففات باسور كه در بواسير مفصل مذكور شد به عمل آرند و اگر كفايـت                  نرگس و سوسن نيز فائده مي     

اند و اگـر ثولـول از       نكند به آهن قطع نمايند و فرزجه از دم االخوين و كنجد مقشر و حب آالس برابر نيز نافع نوشته                   

باشد تنقية آن به مطبوخ ثريد و حب غاريقون علوي خان كنند و اگر از مادة سـوداوي بـود بـه مطبـوخ     خلط بلغمي  

افتيمون تربدي ايشان و حب الجورد تنقيه نمايند و روغن خستة شفتالو بمالند و در طبيخ حلبه و كتان و اكليـل و                       
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نمايد كه حقنة تخم مشمش تلخ در فـرج و          بابونه بنشانند و استنجاهم بدين آب كنند اقوال مهره سويدي تسويد مي           

فتيلة سودة آن و كذا قتيلة ملوث بزياد و حمول آن در فرج براي بواسير رحم مجرب من است و شرب قاقلة كبار بـه                         

آب سداب تربستاني و فتيلة شاخ سداب خشك كرده نرم سوده به روغن كوهان شتر و اكل گندناي پخته مطيب بـه                      

 شـيخ  جوش كردة آن به روغن مشمش تلـخ سـوده هـر واحـد نـافع بواسـير رحـم اسـت                        روغن كنجد تازه و حمول    

ميفرمايد كه اين بواسير وقت انتفاخ يا ؟ آن درد به شدت كند پس واجب است كه نرم و مهيا به اسالت گرداند و اگر                         

كننـد چـاره    عمال مـي  اين فائده نكند و بواسير عريض واضح نباشد از استعمال آن به طريقي كه در بواسير مقعد است                 

كنند زاج و شب و قشار و كندر و مانند آن بر آن             نباشد و اين وقتي است كه باسور خارج رحم باشد و چون قطع مي             

هاي او تا دو سـاعت      گذارند و چون ارادة اين كنند زن را در خانة سرد داخل نمايند و قطع آن در آن جا كنند و پاي                     

 پشت و كنج ران آن را به پارچة مبلول در آب قابضات بر بـرف سـرد كـرده لـزوم                      به سوي حائط مائل دارند و عانه و       

نمايند و پس اگر خون بند نشود بر عانه و پشت و قريب آن محاجم نهند و صوف در آب طبيخ قـوابض كـه انـدر آن                    

 قابـضه نـشاندن و      هاياقاقيا و عصارة لحيته التيس و حضض و مانند آن داخل كرده باشند تر نموده بردارند و در آب                  

اگر بواسير عريض واسع باشد به قطع آن متعرض نشوند و ليكن بر آن مجففات قوية حابسة خون مثل پارچة مبلـول                     

به آب زرشك يا حماض استعمال كنند و بر آن حضض و اقاقيا و مانند آن پاشيده باشـند و اطـراف او بربندنـد و بـر                            

ب آن كنند و تدبير نزف پردازند و براي آن كه وجـع نيـارد اسـالت                 شكلي كه حافظ چيزهاي حمول باشد امر به خوا        

خون به اعتدال نمايند و از براي آن كه قوت ساقط نشود و منع نزف مفرط كنند و بهر نرمـي آن زن را در آبـي كـه                             

-از روغـن  اندر آن ملينات مثل خطمي و بابونه و بزر كتان و حلبه و اكليل الملك جوشانيده باشند بنشانند و بـر آن                       

هاي مثل روغن زيتون و سوسن و روغن اكليل الملك استعمال كنند و زنـي را كـه مـسامير باشـد در طبـيخ حلبـه                            

ملينات مع روغن بنشانند و فرزجات مرتب از زوفا و نطرون و راتينج بردارند و مجوسي گويد كه عالج ثĤليل و بواسير    

ل مطبوخ افتيمون و غاريقون و حب اسطوخودوس نمايند و از           عارض و فم رحم به تنقية بدن از خلط سوداوي به مث           

اغذية مولد سودا اجتناب كنند و استعمال ادويه و تدبير مسخن مرطب از غذيه و غيره مثل لحوم بره و بزغالـه نيـك      
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پخته و استعمال ادهان موافقه مثل روغن نرگس و سوسن فرمايند و بعده مرهم اقليميا كه نسخة آن مـذكور شـد و                       

ير آن از ادوية و مراهم مجففه و تدخين به ادوية مجففه مذكوره در عالج بواسير و مقعد استعمال كنند و اگر بدين                       غ

تدبير قائده نشود قطع به آهن و خرم به عمل آرند كه اين موافقتر است و استعمال بـه ادويـة محرقـه در مثـل ايـن                            

داخلي ا محترق گرداند جرجاني گويـد كـه فـصد باسـليق             موضع جائز نيست زيرا كه الم شديد آرد و طبقة فم رحم             

كنند و بر كمرگاه و بر روي ران حجامت نمايند و تن او از مادة سودا پاك كنند و گاهي قرص كهربـا و گـاهي حـب                            

مقل دهند و مقل را در آب برگ گندنا پخته حل كرده و حقنه كنند و ايضاً به روغن جـوز و روغـن گنـدنا و روغـن                             

مقل در آن پخته باشند حقنه سازند و صفت روغن گندنا اين است بگيرند آب گندناي خـام مقـداري كـه                      زردالو كه   

خواهند و چهارم حصة آن روغن كنجد آميخته به آتش نرم بجوشانند تا آب بسوزد و روغن بماند اين روغن خـورد و                       

ل است بگيرند مقـل چنـدان كـه    طال كردن و حقنه كردن صاحب باسور را نافع و مجرب است و اين صفت روغن مق        

خواهند و در شراب انگوري حل كرده روغن به مقدار آن اندازند و يا آتش نرم بجوشانند تا شراب برود و روغن بمانـد                 

و اگر آن شراب شراب مويزي بود كه به ادويه ساخته باشند بهتر بود خجندي گويد كه تغذيه به ملحم چوزة مرغ مع 

راضي و زردة بيضة و سفيد باجات و ملوخيه و مزورات به ماءالشعير و مغز مله و مـاش و                    كشك جو و ماهي تازه و رض      

اسفاناخيه و مانند آن سازند و اشربة مذكوره در بواسير مقعد بدهند و اسهال سودا به طبيخ افتيمون كننـد و روغـن                       

 جهت ايارج و از اغذية غليظه مولد بنفشه بمالند سعيد گويد كه عالج ثĤليل تنقية بدن است به مطبوخ افتيمون يا به

خلط غليظ اجتناب نمايند و غذاي محمود خورانند و به روغن سوسن يا بزر كتان ؟ و موم بر ثولول طال سازند و بـه                         

آب مطبوخ حلبه و بزر كتان و بابونه و اكليل الملك بشويند و عالج بواسير رحم گاهي به قطع از آهن يا بـه خـرم از                           

كنند و بعده بر آن ادوية خشك نهند و بعد از آن بـه مـراهم ملحمـه عـالج كننـد و در                        ير مقعد مي  ابريشم مثل بواس  

عالج استظهار نمايند و حذر كنند تا بقية جرح باقي نماند و در آن لحم زياده گردد و صلب شده ايذا دهد و محتـاج                         

 و گل ارمنـي و كهربـا و شـاخ گـاو كـوهي               به عالج ثاني شود بعضي گويند كه بعد قطع آن از بيخ تا هيچ باقي نماند               

كاغذ سوخته و بر آن بپاشند و يا به ابريشم محكم ببنندند و رها كنند و بعد از آن پارچـه را بـه روغـن بـادام آلـوده                              
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سازند و بر آن گذارند و بعده لعاب تخم كتان و روغن بادام و روغن بادام و زعفران ضماد نمايند تا آن كه ساقط شود                         

   مقعد را نيز بدين طريق توان بريدو بواسير

  رتق

و وي آن است كه چيزي زائد از قسم عضله يا غشاي صلب بر فم فرج يا مابين فرج و فم رحم برويد پس آن چـه                           

بر فم فرج بود در آمدن قضيب كند و آن چه مابين فرج و فم رحم بود منع دخول تام نمايد و آن چه بر فم رحم بود              

انع حمل و خروج حيض گردد به شرطي كه آن زائد عديم المنفذ باشد كه از اندمال قرحـه                   منع دخول نكند ليكن م    

اين مواضع گوشت زائد برويد و مجري مسدود سازد و باشد كه در اصل خلقت منفذ پيدا نباشد حتي كـه زن را نـزد                         

ود پس گاهي به سـبب      ابداي حيض سبب يافتن منفذ خون مطلقاً نيايد و از آن اوجاع شديد و آفات عظيم عارض ش                 

رجوع خون به سوي جميع بدن و اختناق روح و حرارت عريزي زن سياه شود و هالك گردد و آن جـا كـه منفـذي                           

باشد به سبب در آمدن قدري مني در رحم زن حامله گردد و از ضيق منفذ آن و جنين هالك شود عالج اگر ممكن                        

كننـد و يـا بـه        شق كنند به الة كه از ان بواسير را قطع مـي            بود ديتكاري نمايند پس اگر سببش التجام بود در طول         

بعض عريض مخفي كه مثل ميل نهان باشد و اگر سببش روئيدن گوشت بود آن گوشت زائد را به ضره بگيرند و بـه                        

 مبعض ببرند و بالجمله بعد ا آن قطع قالب مجوف سوراخ دارد و در صوف پيچيده به مكرهم آلوده در آن گدارند تا از

التجام و انضمام منع كند و بعد به شدن جرح قالب را موقوف دارند و طريق شـق و قطـع ايـن مفـصالً در مطـوالت                            

  مسطور است

  لحم زائد و طول بظر و ظهور چيزي مثل قضيب و قرقوس

بدان كه بعضي زنان را گاهي نزديك فم رحم گوشت زائد برويد و گاهي فزوني كه زنان را در دو جانب فرج باشـد             

و آن را به عربي بظر گويند و بزرگ شود و سخت گردد و گاهي چيزي مثل قضيب ظاهر گردد چنان چه مانع جماع                        

گردد و گاهي آن زن را بدين فزوني فعل مجامعت با زن ديگر حاصل شود و اين زن را بظراء گويند و قرقس گوشتي                        

تان كوتاه گردد و اكثر عروض اين در زنـان غيـر            است كه در فم رحم برويد و گاهي در تابستان دراز گردد و در زمس              
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مختونه بود و جماعتي از اطبا مثل ارجيحائس و جالينوس آن را مشاهده نموده و ابنا و قلس طبيب انكـار آن كـرده                        

عالج معالجة قضيب و بظر عظيم قطع است بعد القاي آن بر قفاي آن بظر او بردارند و از عمـق و از بـيخ آن را قطـع            

اگر لختي بماند خون بسيار رود و قوت ساقط شود و اما عالج لحم زائد گاهي به ادوية اكالـه ممكـن بـود و       كنند چه   

گاهي از قطع چاره نبود و در اين هنگام قائم مقام بواسير و قرقس باشد و گاهي به رشتة محكـم ميبندنـد و دو سـه                           

عفن شود پس قطع نمايند تـا سـيالن خـون كـم             كنند و گاهي همچنان ميگذارند تا مت      گذارند بعده قطع مي   روز مي 

  . شود

  انغالق رحم

كه آن را ارتياق نيز گويند و آن انضمام فم رحم است كه گاهي از رتق و گاهي به سبب اورام حاره يا صلبة رحـم                          

 عارض شود و عالجش عالج امراض مذكوره است و مقل و قطران و مرو ميعه و قسط و عود و اكالً و بخـوراً و حمـوالً                          

نافع انضمام امتال است و سويدي گويد كه فرزجة روغن مرزنجوش و كذا روغن بيد انجير به موم و زرد و كذا روغـن                        

سوسن سفيد و كذا روغن نرگس و كذا افسنتين و مرو و كذا روغن زعفران و كذا برگ انجـره و كـذا پيـه ماكيـان و                            

به كراث نبطي بـه نمـك و كـذا طبـيخ قيـصوم و               علك البطم و خطمي به شراب يك ساله پخته و جلوس در طبيخ              

شرب و حمول و حقنة آن و فرزجه و بخور بنگ و كذا سعد و جلوس و حقنة حلبه و كذا خطمي و حقنـه و فرزجـة                            

روغن ايرسا و فرزجه و شرب روغن جوز و شرب طال و تخم انجره كوفته و بخور جوز هر واحد مفتح انضمام فم رحم                        

  است

  سعت فم رحم و فرج

كثر به سبب فرط رطوبت و كثرت زائيدن وسيع گردد  انطاكي گويد كه سعت فم رحم به سبب ارتخـاي عـصب                       ا

بود پس اگر بادي رطوبت باشد عالج آن نمايند و اال به چيزي كه مخصوص تنبيق است معالجـه كننـد و بهتـر ايـن               

اين از اسرار مكتومـه اسـت و قريـب          است كه خاكستر گرم و استخوان ماكيان و زجاج كير با چرك كواير بسرشند و                

اين جلوس در طبيخ بادنجان است و كذا زهرة نر گاو و كسي كه در طبيخ مازو بنشيند و پارچه در آب او تـر كـرده                           
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مكرر خشك نمايد و وقت حاجت بردارد و نفع بليغ نمايد ذكر مضيقات پوست درخت ببول يك سير نـيم كوفتـه در                       

هـا پـر كـرده در        كرده چندان بجوشانند كه نصف آن بماند پس صاف نموده در شيشه            ده سير آب تا دو شبانه روز تر       

ايام حيض بعد از بول استنجا بدين آب كند كه در تنگي فرج عجيب است و اگر كونپل پالس نورسـته يـك آثـار در                          

هـل روز   سايه خشك كرده بسايند و نبات همچند آن اميخه هر روز صبح يـك داام بخـورد دو سـه هفتـه نهايـت چ                        

استعمال نماي نفع كلي بخشد و اگر گل كيوره را در ظرف چيني بر كاغذ افشاند و ان چـه غيـار ماننـد از آن برآيـد                     

قدري از ان در فرج افشاند مجرب است و اگر بيربهوئي با وغ گاو سوده در فرج طال كند همين اثر دارد و گويند كـه                          

ه غايت مضيق است و ايضاً در پيوسي شير اسپ مـاده ه اول بـار                خوردن چهال سرجهور كه به قدر دو سرخ در پان ب          

بچه بزايد پارچة نيم كهنه تر كرده خشك نمايد و قدري از آن پارچه شياف ساخته بردارد و بع تر شدن آن بـرآورده                        

ر تنزديكي مرو كندر چون بكر شود و اگر تخم تمر هندي كوفته بيخته اندكي در فرج افـشاند ضـيق تمـام آرد و اگـ                         

پوست انار جوشانيده در آن ان جامه شسته نيم كهنه تا بست كرت تر كرده خشك نمايد و قدري از آن جامه پـيش                        

از جماع فرزجه كند و چون تر گردد براورده پيش شوهر در نهايت تنگ كند و رطوبت ببرد و كـذا پارچـه در شـيرة                          

جان خشك كره سائيده و اگـر صـدف سـوده در            پهلي ببول تر كرده خشك نموده همين حكم دارد و كذا حمول بادن            

روزي دو بار اندر فرج بمالند تنگي ارد و اگر قطعة اسفنج را بردارد و بعد يك پاس مثل بكـر شـود و اگـر مغـز تخـم         

هليله كف دريا مساوي سائيده در فرج بمابلد ضيق تمام آرد و اگر مازو و هليلة سياه هر يك دو دام در سه پاو شـير                          

 تا تمام شير جذب شود و در سايه شك كرده سائيدن هم وزن آن شكر آميخته يك كف دسـت بخـورد                       گاو بجوشاند 

هر روز در بست روز و يك روز مثل باكره گردد و روز خشكي تاليف حكيم بقاخان كه مقوي رحم و مضيق و مطيـب                         

رم سـوده بـه كـار بـرد         فرج است آمله نيم دانگ مشك يك دانگ عود نيم درم فقاح اذخر سعد قرنفل هر يك يك د                  

ديگر قدري مسي در پهول شرابي كه از پيهه ساخته باشند سائيده خشك كرده قدري در فرج قبل از جماع نهد بـه                       

غايت بي نظير است حتي كه دخول دشوار شود ايضاً ؟ سنگ جراحت وهاوه گل ؟ مائين خرد و كـالن دانـه االيجـي            

مه را باريك نموده قدري از اين بردارد و بعد دوگهري بـه جمـاع               خرد برگ مورد و گل سرخ شب يماني مازو آمله ه          
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مشغول شود ايضاً براي خشكي و ضيق و اجمال نيز نافع مائين خرد و كالن مازو سبز خرد سمندر سوكهه گل وهاوه                      

موچرس همه را كوفته بيخته قبل از جماع قدري استعمال كنند و بعد پنچ گهري مشغول شوند فرزجه بـراي ضـيق         

بُِِِِل به غايت نافع موچرس هميراكسيس گوند چنياگل وهاوه هر يك درم پهكوي بريان تخم جامن فوفل برا سوخته                   قُ

پوست تخم مرغ سوخته هر يك سه درم چهال كنچال مولسري سنبل الطيب هر يـك هفـت درم باريـك سـائيده ؟                        

وائي نيست چنـي گونـد شـش ماشـه باريـك            پيش از جماع بردارد ايضاً كه ضيق تمام آرد و گويند كه بهتر از اين د               

بسايند و دو توله ؟ بريان سازند و در حالت بريان كردن چون آب بگارد و در آب آن گوند آميزند و بعد سرد شدن باز 

بسايند و قدري گل دهاوه سوده آميخته در فرج نهد عجائب است ايضاً مسك سه درم قرنفـل يـك درم مـشك يـك      

درم گرم كرده آميزند و خرقة كتان بدان آلوده برادرند ايضاً اقوي و نفع از آن اقاقيا عصارة قيراط سائيده در شراب دو 

اللتيس مازو بي سوراخ و پوست انار ترش عود هندي پوست ترنج هر يك نيم درم جمله را سـائيده بـه شـراب                        لحيته

د و كالن پهلي ببول همه را باريـك         سرشته به دستور به عمل آرد و ايضاً گل سپياري مازو پوست مولسري مائين خُر              

سوده در صره بسته بردارد ايضاً انار پوست بليله پكهئري بريان جوكوب نمـوده در يـك سـر آب جوشـانيده و صـاف                         

نموده پارچه در آن انداخته باز بجوشانند تا آن كه آب خشك شود پس همين پارچه بـردارد و ايـضاً مجـرب رامـك                         

ابر سوده پارچه را در آب مطبوخ پوست انار تر نموده در ادويه آلوده بردارد ايـضاً كـه   اقاقيا سعد سنبل الطيب همه بر    

الحديـد  در تنگ كردن فرج عجيب است و به قول حكيم علي بهتر از هر دوا راتينج مازو سبز هر يك يك جزو خبث                      

اريد ناسفته عشر جـزو     آمله هر يك ثلث جزو مر قشيشا پوست هليلة زرد و پوست بليله آمله هر يك خمس جزو مرو                  

همه را مثل غبار سائيده اندكي بعد از ظهر در قبل برگيرد و ايضاً كه در اين باب سريع االثر است عود هنـدي سـعد                          

كموني رامك راس اقاقيا قرنفل مازو هر يك يك جزو مشك تركي عنبر اشهب هر يك ربع بـا شـراب قـابض يـا آب                          

الطيب سك المسك هر يك يك درم قرنفل        ماني مازو سبز كوفي سنبل    برگ مورد سرشته استعمال كنند ايضاً شب ي       

مشك تركي هر يك نيم دانگ به پشم شياف ساخته استعمال نمايند قطور جهت تنگي فرج مجرب است پوست بيخ                    

گوندي پوست بيخ ببول باريك سوده در آب سنبل الطيب و مازو حل كرده در رحم قطور نماينـد ايـضاً مـازو فوفـل                         
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خستة تمرهندي خوب سرمه سا نموده در آب حل كرده قطور نمايند و اين دوا نيز نافع است بوندي كفپـال                     چهاليه  

يك دام پوست انار موچرس هرواحد پنج ماشه پهلي ببول خام خشك كرده چهار عدد مازو يك عدد باريك سـائيده                     

ؤ آثار گالب بر آتش نـرم بپزنـد تـا تمـامي             پارچه بيز نموده استعمال نمايند و ايضاً مضيق پاه گجراتي يك توله در پا             

گالب جذب شود بگيرند با مازو مساوي كهرل كنند و يك نيم ماشه افيون افزايند و در گالب سرشـته شـياف برابـر                        

تخم كهرل بندند و يكي چهار گهري قبل از جماع حمول نمايند و بعده برآورده همان وقت پوئلي سـبوس اسـپغول                      

نويسند كه عـود سـعد مـورد راسـن     رند پس دور كرده مقاربت كنند شيخ الرئيس و غيره ميدر گالب تر كرده و بردا 

قرنفل رامك هر واحد يك درم مشك يك دانگ همه را سائيده و صوف در شراب تر كرده بدان ادويه آلوده بردارند و                       

ه در پارچة مبلول بـه شـراب        ايضاً مازو خام دو جزو فقاح اذخر يك جزو هر دو را باريك سائيده به پارچة سفت بيخت                 

آميخته بردارند يكي بعد ديگري كه اين اعادة بكارت كند و ايضاً پوست صنوبر كوفته چهار جزو شب دو جـزو سـعد                       

يك جزو در شراب ريحاني بجوشانند و خرقة كتان بدان آغشته بردارند و بايد كه در ظـرف در بـسته بدارنـد و از آن                          

لي جيد است سويدي گويد تخم حماض سرمه نموده فرزجه ساختن و كذا بيخ آن               مكرر استعمال نمايند كه اين خي     

باريك سوده به شراب كهنة قابض سرشته حمول كردن بالخاصيت در اعادة بكارت مجرب است و چون شحم زرد انار 

 يـا   ترش مثل غبار سائيده در شراب قابض يك ساله سرشته خرقة كتان در آن تر كنند و خـشك سـاخته بردارنـد و                       

باشد مثل غبار سوده بردارند و يا گل انگور باريك سوده در شراب كهنة قـابض يـك                  پوست رقيق كه بر مغز جوز مي      

شبانه روز تر كرده به فرزجه بردارند در تنگ كردن رحم واسع و اعادة بكارت مجرب است و حمول مازو و سبز مثـل                        

تر كرده خشك نموده و به كبريت بخور داده و كذا سـعد و              غبا سوده سه روز در آب تر كرده پارچة كتان كهنه بدان             

االخوين و مازو سبز سوده و كـذا سـنبل رومـي و             جفت بلوط بايك سوده و در خرقة كتان كهنه صره بسته و كذا دم             

شب سوده به شراب قابض يك ساله سرشته و كذا اقاقيا و سعد و سنبل مثل غبار سائيده و كـذا زعفـران و سـك در             

ه جوشانيده خرقة كتان كهنه تر كرده خشك نموه  كذا استخوان سوخته و بادنجان خـشك و مـازو سـبز                      شراب كهن 

جدا جدا باريك سوده به آب نبات خرنوب الشوك سرشته و جلوس در طبيخ آس و بلوط كوفته و كذا سليخه كوفته                      
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انيده در تنگ كردن رحم واسع      در شراب قابض يك ساله جوشانيده و نيز حمول بدان و كذا اشنة كوفته در آب جوش                

  و اعادة بكارت نافع است 

  نتن رحم و فرج

فرمايد كه تعفن رحم شعبه از باب قروح است و سبب آن عسر والدت يا هالكت جنين يا استعمال ادوية                    ميشيخ  

 بود و   حريفه يا سيالن رطوبات حاد حريف يا تعفن خراجات بود و گاه قريب و گاه در عمق باشد با چرك و بي چرك                      

حادث در عمق از خروج رطوبات مختلفه خالي نباشد و بيشتر مشابه دروي بود عالج اگر با چرك يا با رطوبت باشـد                       

عالج قرحه و سيالن رحم كنند و اال به ادوية مطيبه به كار برند و انطاكي گويد كه براي ازالة بدبوي رحم بعد تنقيـه       

اع و مورد سرشته مكرر حمول نمايند و كذا عنبـر و مـوم گوينـد كـه                  از مجربات اين است كه مرو خرامي به آب نعن         

شرب و حمول و حقنة رحم به قاقلة كبار سوده به آب سداب بستاني حل كرده و شرب و حمول نانخواه و كذا خرمـا                         

و حمول روغن حنا هر واحد مطيب رائحه رحم و مزبل نتن آن است و اين فرزجه را تنـگ گردانـد و خوشـبو نمايـد                

ك سنبل زعفران در شراب ريحاني آميخته فرزجه سازند ايضاً كه قبل را تنگ و گرم و خوشبو گردانـد عنبـر عـود                    س

هندي هر يك دو دانگ جمله را سائيده در شراب صاف بجوشانند و صاف كرده به پشم آلوده به خود برگيرند مجرب                      

ر واحد يك درم فقاح اذخر زرد هر واحـد پـنج            است ايضاً كه همان نفع دارد زعفران سعد كوفي عود هندي قرنفل ه            

درم مازو سبز يك عدد عنبر اشهب دو دانگ مشك خالص يك دانگ آملة منقي يـك درم كوفتـه بيختـه بـه گـالب                   

  هاي مطيبه در مضيقات گذشت و بعض آن در برد رحم بيايدسرشته با پارة پشمي فرزجه سازند و بعضي نسخه

  برور رحم و فرج

ين به مجامع ضرر دارد و قوت را ساقط كند و مني را فاسد نمايد پس اگر اين منسوب بـه فـساد                       به قول انطاكي ا   

خلط عام باشد تنقيه واجب بود و اال بر فرازج مصلحه اقتصار كنند و بهترين آن اين اسـت كـه از خرامـي و هيـل و                            

جوشانيده و خرقة كتان و ران تـر        كبابه و مانند آن بسازند و شيخ گفته كه سك و مشك و زعفران در شراب ريحاني                  

كرده بردارد كه فرج را گرم گرداند و مطيب نيز هست و كرمدانه در اين باب عجيب است و جرجاني نوشته كه اندك             
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كرمدانه كوفته بيخته با قدري روغن زنبق بردارند و اين دوا بسيار به كار نبرند تا رحم را سخت گرم نكنـد و گوينـد                         

التيس هر واحد يك درم جوز الـسرو پـنج پـنج            گرم و نرم و تنگ گرداند عاقرقرحا عصارة لحيته        كه اين آبزن فرج را      

درم جمله را كوفته در شراب صرف بجوشانند و صاف كرده در آن نشينند و اين شياف سردي و تري فرج ببرد ميعة                       

ها را بـه شـراب انگـوري        سائله جند بيدستر قنه جاوشير حب بلسان حب البان قسط تلخ سنبل الطيب مساوي صمغ              

كهنه حل كنند و ادويه كوفته بيخته بدان سرشته شياف سازند و شبي چند مرتبه پيش از مجامعت به چهار سـاعت                   

به كار برند و اين فرزجه مسخن قبل و رحم است و ضيق تمام آرد و خوشبو سازد و سعد سنبل الطيب قرنفل بـسبا                         

ماني بريان مائين كالن و خرد گلنار گل وهاده مـوچرس هيراكـسيس    سه دانة هيل زرد و مشك هر يك ماشه شب ي          

چني گوند مازو بريان در آرد پيچيده هر يك دو ماشه كوفته بيخته در پارچة باريك متخلخل بـسته فرزجـه نماينـد                       

نويسد كه شرب و حمول سليخه و كذا كبابه و كذا هال و فرزجة مشك در شراب يك سـاله حـل كـرده                        سويدي مي 

بدان آلوده در تسخين رحم مجرب من است و حمول روغن بلسان و شرب آن يك مثقال و حمول سعد تنها يا                      پنبه  

باريك سائيده در شراب جوشانيده و پنبه بدان آلوده و ضماد آن در شـراب سرشـته و فرزجـة جنـد بيدسـتر و كـذا                           

ان و كـذا سـكنبيج و كـذا تريـاق           حلزون بري و سداب باريك سائيده به عسل آميخته و كذا قطران و كذا حب بلـس                

فاروق به عسل حل كرده و كذا شابانك كه آن خرنوب است و كذا مشروويطوس به عسل كرده و كـذا نفـط سـياه و                          

كذا سنجرچنيا در عسل حل كرده و كذا قرومانا كوفته در شراب يك ساله جوشانيده و بدان صوف تر كرده و شرب و                       

ذا درونج و اكل و حمول بقلة حلبه و فرزجه و حقنة روغن نـاردين و فرزجـة                  حمول نفط سفيد و كذا عود بلسان و ك        

  مرزنجوش و جلوس در طبيخ آن هر واحد مسخن رحم و مزيل برد آن است

  رجا

فرمايد كه گاهي زن را احوال شـبيه بـه احـوال زنـان               مي شيخمرضي است كه مشابهت به حبل و استقسا دارد و           

نگ به تيرگي و سقوط اشتها و انضمام فم رحم عارض شـود و گـاه بـا صـالبت در                     حامله از احتباس حيض و تغيير ر      

ها عارض گردد و در شكم او حركـت مثـل حركـت جنـين     ها و گاهي ورم آنجميع رحم باشد و پستان و امتالي آن   
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 محسوس شود و حجم مثل حجم آن گردد و از غمز به طرف راست و چپ منتقل شود و گاه تا چهار پنج سـال ايـن                   

صورت باقي ماند و گاهي تا آخر عمر طول كند و عالج نپذيرد و گاهي مثل استقسا و انتفاخ شكم آن را عارض شـود                         

ليكن با صالبت نه به طبيعت كه آواز طبل دهد و گاهي دروزه عارض گردد و مع ذلـك بچـه نباشـد بلكـه سـبب او                            

به صورتي كه ضبط اقسام او نتـوان كـرد بزايـد و    تمدد و انتفاخ در عروق حيض بو و چيزي نزايد و گاهي قطعة لحم    

گاهي ريح صرف خارج شود و گاهي فضول مجتمعه با خون بسيار كه محتبس باشد بيرون آيد و ؟ از جميـع اقـسام                        

اين علت آن قسم ثاني است كه در آن زن قطعة لحم به صورتي زايد و اين قسم به عينه مسمي به مولي است و غير                          

د و در فارسي بار دروغين نامند و تولد اين قطعة لحم را دو سبب است يكي كثـرت مـواد كـه بـه                         اين را مولي نگوين   

سوي رحم ريزد و مع شدت حرارت دوم جماع كه در آن رحم بر مني زن فقط مشتمل گردد و به غـذا مـدد يابـد و                            

گـردد و از عالمـات مميـزه    نمو گيرد و به سبب فقدان قوت فائله مني مرد پيدا نشود يا صورت ناقص الخلقـت پيـدا        

ميان اين اصناف رجاحيان حمل حقيقي آن است كه اين شي وقتي متحرك شود و بعد از آن حركت نكند و صالبت                      

شكم بادي شديدتر از صالبت شكم حامله به ولد حقيقي باشد و دست و پاي او بسيار مترهل با دقت بـود و عالمـات           

ا آن است كه رحا موهم جنين باشد و به جسم مضموم در رحم احساس               مميزه ميان اصناف ديگر مذكوره و ميان رح       

شود و  بيشتر در رحا آن چه در ورم رحم از اعراض قولنج عارض شود پديد آيد پـس درد شـديد حـادث گـردد  بـا                              

وجود آن كه همراه رحا چيزي از اعراض قولنج بيشتر باشد و در قولنج رحائي تمـري و شـهرياران و ماننـد آن نفـع                          

خشد و اين درد را ساكن كند و مع ذلك اخراج رحا نمايد و صاحب كامل گويد كه علت معروف بر جا آن ورم صلب                         ب

متحجر است كه در فم رحم و يا در همه رحم عارض شود و بدان جهت رحم صلب و متحجر گـردد و اسـتدالل بـر                           

دا گمان شود كه صـاحب ايـن مـرض          شود حتي كه در ابت    اين علت به عروض سخافت بدن و زشتي و غيره كرده مي           

حامله است و چون زماني بر آن طول كند توهم شود كـه آن را استقـسا اسـت و فرقـي در ايـن علـت و در استقـسا             

يحساوت و صالبتي كه در اين باشد و به عالماتي كه در انواع استقسا ظاهر شـود در ايـن علـت چيـزي از آن ظـاهر                            

چون طول كند امر صاحب او به استقسا انجامد اما علتي كه آن را قـب گوينـد                  نگردد و توان كرد با آن كه اين علت          
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آن انضمام شديد رحم است مع صالبت و اين از ورم حار معروف به فلغموني عارض شود چـون نزديـك فـم رحـم از                

 تقـدم   خارج هنگام تحلل لطيف او و بقاياي غليظ او حادث شود پس صلب و متحجر گردد و استدالل بر اين علت به                     

شود خجندي گويد كه رجا لجيم نزد اطبا مشهور         ورم حار و به ظهور صالبت فم رحم و انضمام آن به لمس كرده مي              

است از باب رجا بر جود آن را قب نيز گويند و آن انضمام شديد فم رحم مع صالبت است و آن را عين گوينـد و بـه                             

ه رحا به جاي مهمله است بهر آن كـه ايـن مـرض را بـه                 اند ك فارسي بار دروغي اي حمل كاذب بعض محققين گفته        

طوري كه شيخ الرئيس نقل آن كرده در يوناني مولي گويند و مولي رحا است و آن قطعـة لحـم اسـت كـه در رحـم                            

متولد شود و حرارت غريبه آن را منعقد سازد و چنان چه اين قف مسيحي در شرح كليات قانون گفته و اين مناقشه                       

ست كه هر دو معني صحيح است بهر آن كه هر دو از لوازم اين مرض است و آن را بـه فارسـي بـار                          است و حق آن ا    

دروغين گويند و اسباب او متعدد است قسمي از اين آن است كه سببش تولد قطعة لحم باشد و قسم ديگر آن است                       

مـسمي بـه قلـب اسـت و         كه سببش رياح غليظ بود و  قسم ديگر آن كه سببش ورم صلب در فم رحم باشد و ايـن                      

ابوسهل گويد كه علت مسمي بر رجا آن است كه در آن به سبب لزوم اعراض حمل گمان شود كه زن حامله است و                        

آن حامله نباشد ليكن ريح غليظ بود كه ميان طبقات رحم محتبس شود و يا رطوبات غليظ باشد و جرجـاني گويـد                       

هاي رحم تولد كند و بدان سبب حيض بند گـردد و دوم       رگ كه اسباب اين مرض سه نوع است يكي آن كه ساره در           

آن كه ريح غليظ در رحم افتد سوم آن كه مني زن در رحم ريخته شود و از خون مدد يابـد و قـوت مـصوره كـه در                  

مني مردان است نباشد تا آن را صورتي دهد و چيزي چون گوشت تولد كند و ابن الياس گويد كه سـببش انـصباب                        

 سوي رحم است مع شدت حرارت مزاج يا شدت حرارت رحم و آن يا ورم صلب بود و يا ريـاح غلـيظ و                         مواد رويه به  

فرق در آن و در حمل حقيقي تجاوز وقت حركت جنين است و صالبت شكم و سـوء هـضم و قراقـر و نفـخ شـكم و                             

وان كـرد و    گاهي مشابه به استسقاي طبلي گردد و فرق آن به صـالبت و جـساوت و سـوء خلـق و خبـث تـنفس تـ                          

كه سبب حدوث رجا تولد ورم صلب است پس در صفاقات رحم رياح بارد غليظ جمـع شـود و در آن                      ابومنصور گويد   

نكنند مؤدي به استسقا شود و در اين علت جميع اعراض حمل عارض شـود               عالج  جا محتقن گردد و اگر مبادرت به        
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ركت دهند از موضعي به موضع ديگـر حركـت          مگر حركت كه در اين جا حركت مثل حركت جنين نباشد و چون ح             

كند و چون نه ماه بگذرد از آن رطوبات و رياح غليظ خارج شود و گاهي زن به جهد و شدت قطعـة لحـم كـه آن را                             

نويسد كه رجا دو نوع ست يكي حقيقي و دومـي آن            صورتي نباشد بزايد و از اين مرض خالص يابد و سيد هاشم مي            

مل از وضع جسم لحمي كه در رحم متولد شود و حركـت جنـين و ماننـد آن شـديد                     است كه در آن مشابهت به ح      

باشد دوم غير حقيقي و وي آن است كه اين مشابهت در آن قليل بود و مختص به هيئت اعضا از انتفاخ شكم و تغير                         

 آن جـسم    رنگ و غير آن باشد و در شكم حركت مثل حركت جنين نبود و رحم جسم لحمي نباشد تا بزايد بلكه در                     

ريحي باشد كه حركت به غير حركت جنين كند و نفيس گفته شنيدم كه زني اندر ايـن مـرض جنـين بـه صـورت                          

سنگ پشت بزاد و چند ساعت حركت همي كرد و ديگري به صورت خروسي كه هر دو بازو داشـت زائيـده و مؤلـف                         

ل ارسطاطاليس و كنيزكي به صـورت فيـل         اقتباس مشاهده كرده كه زني نور باف بچه صورت بوزنه زاييده بود كذا قا             

فولس به صورت سگ و ابو ماهر به صورت خنزير و جالينوس به صورت بز و گربه ديـده                   ايضاً  زائيده كذا قال فولس و      

تر از شكم حاملـه و ورم       و در قريه قريب رامپور ؟ اهللا عن الشرور زني چهار ماه زائيده بود بالجمله سختي شكم زياده                 

 صاحب سوء القينه و كثرت آروغ و سوء هضم و قراقر و احساس حركت او پيش از حركـت جنـين از                       دست و پا مثل   

عالمات خاصة اين مرض است و وقت حركت پسر بعد از سه ماه و دختر بعد از چهار ماه بود و سبب ايـن مـرض بـا                            

س حيض و يا ريـاح غلـيظ        كثرت انصباب مواد بود يا اشتمال رحم بر مني زن فقط و يا ورم صلب رحم موجب احتبا                 

محتقن در طبقات رحم طريق تشخيص اين اسباب اگر در رحم صالبت محسوس شود پيش از آن اعـراض ورم حـار                      

رحم از صداع و الم و تپ و غير آن بوده باشد سببش ورم صلب باشد و اگر در نـواحي رحـم حـرارت معلـوم شـود و                              

شد سببش انصباب مواد بر رحم بود و اگر با انتفاخ و تمـدد و  پيش از حدوث رجا سوء مزاج حار در رحم واقع شده با           

عالمات استسقاي طبلي بود سببش رياح غليظ باشد و اگر هيچ يك از اين عالمات مدرك نگـردد سـببش جمـاع و                       

بعد از نضج به منضج بلغم از مسهل آن و حب ايارج تنقيه كنند و معاجين گـرم                  عالج  اشتمال رحم بر مني زن باشد       

رياح استعمال نمايند و ترياق اربعه با مدرات مثل طبيخ ترمس و ابهل و مشكطرامـشيع و غيـر آن كـه اخـراج                        كاسر  
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جنين ميت نمايد مفيد بود و يا مشكطرامشيع باديان پر سياوشان هر يك چهار ماشه تخم خرپـزه خارخـسك تخـم                      

 و گاهي خار شتر فوه الصبغ هـر         كاسني هر يك شش ماشه جوشانيده شهد خالص يك نيم توله داخل كرده بنوشند             

شـود و اسـتعمال ديگـر       يك چهار ماشه عوض باديان و تخم كاسني و به جاي شهد شربت بزوري دو توله كرده مـي                  

مدرات حيض از مشروبات و حموالت و محلالت ريح از كمادات معمول از خاكـستر و ريـگ گـرم كـرده و ضـمادات                         

و جاوشير به آب كرفس و مروخات مثل روغن ياسمين و خيـري و سـداب از                 مرتب از زيره و صعتر و قردمانا و بابونه          

جملة تدابير اين مرض است و اگر سببش صالبت رحم باشد معالجة آن به اشياي ملينه بعده بـه جملـه از آنچـه در                          

كنند ورم صلب رحم گذشت بايد كرد و اگر سببش انصباب مواد حار و امتالي دموي بود فصد باسليق و صافن                     عالج  

و بعد زوال حرارت به دستور نضج ماده و تنقية مكرر نموده معاجين و ادوية مذكوره به عمل آرند و اگر سببش ريـح                        

غليظ باشد شربت بزور به ماء االصول دهند و ضماد و معجون و حقنه و شافة كاسر رياح استعمال نماينـد و آن چـه                         

كور شد به كار برند و اگر سببش جماع باشد هر چـه بـراي               استسقاي طبلي و قولنج ريحي و نفخة رحم مذ        عالج  در  

اخراج مشيمه و جنين گفته آيد به كاربرند ذكر بعض ادوية نافع مرض رجا اگر دو درم ابهل بـا يـك قـدح آب يـك                           

هفته زن بنوشد جنين و رجا را ساقط نمايد و اگر به آب ابهل قرص مر بخورد همين نفع دارد و طبيخ ابهل يا طبيخ                         

 يا طبيخ حلبه نيز مفيد است و شب يماني بر سفال نهاده بر آتش و گذارند در حين جوش آن زرنبـاد باريـك                         سداب

تر از آن شـياف سـاخته يكـي از آن در رحـم              ساخته بپاشند و به هم آميخته فرود آرند و مقدار طول خنصر و باريك             

تا سه روز نهاده دارند و از الم و وجع خـوف            بدارند به طوري كه سه حصه شافه در رحم بود و يك حصة آن بيرون و                 

نكنند كه روز سوم آن چه در رحم است بالكل برآيد مجرب ست اين حـب نـافع رجاسـت قنطوريـون مـاهي زهـرج                          

عصارة افسنتين هر يك دو دانگ غاريقون ايارج فيقرا هـر يـك چهـار دانـگ تربـد سـفيد يـك درم شـحم حنظـل                            

نويسد كه بنا   د و باقي ادويه در اقوال بيايد اقوال اكابر مصنف اقتباس مي           سمقونياي مشوي هر يك سه درم حب سازن       

بر حصول نضج و تحليل مواد ريحي غليظ اين ماء االصول دهند پوست بيخ باديان بيخ كاسني هر يك نه ماشه بـيخ                       

شـه فـوه    كرفس بيخ كبر بيخ اذخر بيخ مهك مقشر هر يك هفت ماشه انيسون قنطوريون دقيق صعتر هر يك سه ما                   
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مشكطرامشيع هزار اسفند تخم خرپزه تخم قرطم مصطكي سنبل الطيب هر يك نه ماشه مويز منقي سه توله انجيـر                    

زرد ده عدد در عرق خار خسك و جوانسه و ابريشم هر يك يك آثار شب خيـسانيده صـبح گلقنـد ده اوقيـه اضـافه                           

 توله با نه ماشة روغن بيد انجير مركب تـا پـانزده             نموده بجوشانند كه سوم حصه بماند ماليده صاف نموده هر روز نه           

روز بنوشانند و غذا شورباي مرغ با نان روه دهند بعده تنقيه نمايند به ايارجات كبار ماند ايارج جالينوس و روفـس و                       

 الكـركم لوغاذيا و اركاغانيس و حب سكنبيج و منتن و حب ايارج علوي خان و بعد حصول تنقية تريـاق اربعـه و دواء                      

همراه مطبوخ ترمس و ابهل و مشكطرامشيع و خارخسك و حب النيل سفيد و فوه الصباغين و كـاكنج هـر يـك نـه                         

اند كه يك درم ماشه و شربت بزوري حار چهار توله تا دو هفته دهند و نواب علوي خان در عشرة كامله قلمي فرموده         

- جنين مرده و زنـده در يـك ساعتـست و عجيـب             خاكستر بازوي مرغ سليماني با نه توله عرق جوانسه مخرج رجا و           

كند و اكثر به تجربه رسيده و همچنين قرص مرباي به آب ابهل و باقي تدابير احتبـاس                  االثرست كه اصالً تخلف نمي    

حيض در اين جا به عمل آرند و سفوف پوست خيار شنبر دو درم با مطبوخ پوست خيار شنبر كه در احتباس طمث                       

شود و غذا شورباي مرغ سـليماني       ربت آلهي چار توله كه در قرابادين مسطورست نيز مفيد مي          نوشته شد به اضافة ش    

با نان روه يا خشكار و گاهي استعمال سفوف استخوان بازوي مرغ سليماني سه ماشه يا مطبـوخ مـذكور صـبح و يـا                         

او كننـد تـا آن كـه        ج  عالمطبوخ مشكطرامشيع وقت شام تا يك هفته نفع بخشيده مسيحي گويد بايد كه توقف در                

وقت حركت جنين برسد اگر حركت نكند و وقت او فوت شود بالضرور بداننـد كـه در ايـن جـا جنـين نيـست پـس                            

معالجه نمايند به نوشانيدن ماءالبزور و روغن بيد انجير و شيافات مرتب از سداب و پودينـه و ابهـل بردارنـد و حـب                         

ين مرض قلت حركت و ترك رياضت و خواب بر پشت مقبل به اسفل و               فرمايد كه تدبير در ا    منتن بخورانند شيخ مي   

عـالج  منع مواد از جانب اسفل است و اگر احتياج به فصد و اسهال و قي باشد به عمل آرنـد و معالجـة سـاير آن بـه                       

ي مادة فاعـل    اورام صلبه و به مرخيات ضماداً و كماداً و نطوالً و آبزناً بايد كرد پس گاهي بعد از آن ساقط شود و گاه                      

رجا تحليل يابد و گاهي آن را ساقط نمايد و بيشتر در اين كار خوردن لوغاذيا كفايت كند و روغن كلكالنـج در ايـن                         

سخت سودمند است عباس گويد كه هر گاه علت معروف به رجا و علت معروف به قب از صالبت عارض رحـم و فـم                         
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د مثل ادوية كه در صالبت رحم ذكر كرديم پس اگر با اين علت              آن بود در عالجش احتياج به ادوية محللة ملينه باش         

سيالن خون عارض شود معالجه به اشياي قاطع خون كه گفتيم بايد كرد و قومي ذكر كرده كه رجا لحـم اسـت كـه     

شود اند كه زن اسقاط قطعة لحم كرد چنان كه جنين ساقط ميدر طبقات رحم پيدا شود و ايشان مكرر معاينه كرده        

ون دانند كه اين همچنان است معالجة صاحب او به اشيايي كه مخرج جنين ميت باشد بايد كـرد و وحمرثـا بـه                        و چ 

آبي كه در آن ترمس و ابهل و غيره جوشانيده باشند آن را بدهند و اما علت معروف به قب از فلغمـوني افتـد چنـان                           

تواليه خورانند و ايـارج لوغاذيـا آن را نـافع           چه سابق مذكور شد ايالقي گويد كه حب منتن و حب سكبينج شربات م             

ست و ماءاالصول به روغن بيد انجير و وحمرثا و ترياق ابعه و دواءالكركم سود دارد و ضمادات و نطوالت ملينه محلله                 

استعمال كنند و احتباس حيض عالج اين مرض است و غذا نخوداب به دارچيني دهند ابن الياس گويد كه هر صبح                     

بست درم بياشامند و يا جالب از باديان و تخم كاسني و تخم كشوث و انيـسون هـر واحـد سـه درم و از                          ماءاالصول  

شكر سفيد ده درم بنوشند و غذا مزورة زيرباج و گوشت ماكيان و تيهو و كبك خورند و يا اين دوا بدهند كه صاحب                        

ان نمـوده هـر واحـد ده درم نـانخواه     اين علت را نافع ست تخم كرفس زيره در سركه يك شـبانه روز تـر كـرده بريـ        

زنجبيل هر واحد چهار درم شكر همچند جمله كوفته بيخته شربتي دو درم ابن نوح گويد كه نظر بـه وقـت حركـت                        

جنين كنند پس اگر در آن وقت حركت نكند معالجة آن به اشياي محلله نافع به عسر والدت و اخراج مـشيمه مثـل      

مرو قنه و جاوشير مساوي به آب كرفس و باديان افشرده بخورانند و حب منتن بـه                 قرص مر نمايند و اين دوا بدهند        

مرات دهند كه بدين خالص او به سرعت شود وزن شگوفة كرنب و تخم آن ده درم و سداب و پودينه بـردارد و مـرو                          

نـافع بـود و يـا       قضيب را به قطران طال كرده مجامعت به آن نمايد و نوشيدن آبي كه در آن كنجد تر كـرده باشـند                       

زراوند مدحرج و ابهل و حب الرشاد سائيده مفرد يا مركب بخورانند و زن قنطوريون دقيق حمول كند و يا فلفـل بـه                        

آب مطبوخ لوبيا بنوشد و لوبيا بخورد و اين شياف برجا و عسر والدت و اخراج جنين زنده و مـرده مفيـد اسـت مـرو                         

ه شياف سازند و خوردن كيل دارو با عسل نيز نافع و بدان چه در باب                جاوشير و خربق مساوي به زهرة نر گاو سرشت        

عسر والدت بيايد معالجه نمايند سعيد گويد كه مبادرت به عالج اين مرض كنند تا به استسقا نانجامد و در اين علت                      
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منتقـل  باشد ليكن با وي حركت جنين نبود بلكه گاهي از جايي به جايي ديگـر وقـت غمـز شـديد                      اعراض حمل مي  

گردد و پس اگر وقت حركت جنين تجاوز كند مبادرت به استفراغ بدن از ايارج يا حب منتن كننـد و بعـد اسـتفراغ                         

اصالح مزاج به ادوية محلله مخرج اخالط غليظه مثل جوارش مصطكي بسكنجبين بزوري و قرص ورد به ماءاالصـول                 

 گرم استعمال كنند و تكميد شكم بـه پارچـة گـرم             نمايند و اگر بدين غرض حاصل نشود معجون وحمرثا به آب نيم           

سازند و روغن قسط بر شكم مالند و اگر از اين هم مرض زائل نشود قرص مر به آب طبيخ ابهـل يـا دواءالكـركم يـا                            

ترياق اربعه به روغن بيد انجير يا آب طبيخ بزور استعمال نمايند و غذا اسفيدباج گوشت بزغالة يك سـاله بـه ابـازير                        

گوشت بريان و كبوتر بچة مطنجن بدهند خضر گويد كه شـربت اصـول و سـفوف اصـول و سـفوف حـاكمي                        حاره و   

  .استعمال كنند

  

  كثرت اسقاط

و او آن است كه زن حامله شود ليكن حمل او ساقط گردد و آن را نگاه نتواند داشت و اسباب او پـنج نـوع سـت                            

مسهله يا مدره بود و يا حركتي قوي چون ضـربه و سـقطه و             عوارض خارجي و آن با استعمال ادوية حاده يا مزلقه يا            

رياضت مفرط و جستن سخت و خصوصاً به سوي خلف و قي و عطسة قوي و سـرفة شـديد و آواز بلنـد برداشـتن و                           

چيزي گران بلند كردن و يا فرط برودت و حرارت هوا و طول مقام در حمام و غسل مزلق مرخي رحـم و شـم بـوي                           

آالم نفساني مثل غضب شديد و خـوف ناگـاه و حـزن عظـيم و                دوم  ع به خوردنش و نيافتن آن       مأكوالت و ميالن طب   

هاي گرم و لرزه و انواع اسهال صفراوي و بلغمي و           فرح شديد دفعته سوم آالم بدني از اوجاع و امراض حامله مثل تپ            

ط يا خون بسيار بد و يا فصد يـا          خصوصاً سحج و زحير و الغري زن و يا فرط خلو او از گرسنگي شديد و استفراغ خل                 

تر باشد ضرر به فصد بيشتر بود و يا امتالي شديد يـا تخمـة               از خود و از سيالن حيض بسيار و هر قدر كه بچه كالن            

 فـساد حـال     چهـارم بسيار مفسد غذاي بچه يا مسدد راه غذا به سوي آن و يا كثرت جماع و خصوصاً بعد ماه هفـتم                      

ز اسباب مرگ آن و خصوصاً وقت جريان زداب از آن و لذع رحم و اذيت آن و يـا مثـل   جنين مثل موت او به سببي ا   
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ضعف و مرض او و يا به سبب انخراق يا استرخاي اغشية محيط او و انصباب رطوبن موذي رحـم و مزلـق بچـه از آن              

در رحـم يـا در   پنجم افات و امراض رحم مثل گشادگي فم رحم و قلت انضمام آن يا كثرت انصباب رطوبـات مزلقـه                     

افواه عروق يا سوء مزاج رحم از حرارت محرق يا برودت مجمد يا يبوست و قلت غذاي جنين و يا كثرت ريح در رحم 

و يا ورم و صالبت و سرطان و قروح رحم و سائر امراض آن بالجمله اكثر سبب اين مرض رطوبت رحم يا ريـح غلـيظ      

انجامد اگر خـون بـسيار جمـع شـود و            حمل است به اسقاط مي     باشد و گويند كه گاهي احتباس حيض كه الزمه        مي

جنين كمتر غذا كند پس آن خون ازالق جنين نمايد و به قول قرشي زن معتدل البدن كه در ماه دوم يا سـوم او را                          

فرمايد كـه اكثـر اسـقاط       ميشيخ  اسقاط شود نقر رحم او مملو از رطوبت مخاطي باشد كه بر ضبط بچه قادر نبود و                  

ث در ماه دوم و سوم از ريح بودو از رطوبات ممتلي در فوهات عروق رحم كه نقـر نامنـد و از آن عـروق مـشيمه                            حاد

آن چه در اول امر ساقط كند رقت مني         ايضاً  منتسج باشد و گاهي به سبب سوءمزاج حار مجفف يا بارد مجمد بود و               

 و قومي گفته كه اين اكثر از ريح بـود و ايـن قـول                در اصل بود و در ماه ششم و مابعد از او رطوبات مزلق جنين بود              

ست و اما بعد مدت معلومه اكثر اسقاط از ضعف موذي بودو گويند كه زن بسيار الغر چون حامله شود قبل از                      صحيح

فربر شدن اسقاط كند و در بالد و فصول بارد بسيار اسقاط كثرت نمايد و كذا عسر والدت و كذا موت زنان حاملـه و                         

د جنوبي اسقاط بسيار شود و كذا در هواي جنوبي و در شمالي كم شـود مگـر آن كـه سـردي سـخت مـوذي                           در بال 

جنين باشد و چون زمستان جنوبي گرم باشد و ربيع شمالي سرد كم باران از پس او آيد زنان حامله كه هنگام ربيـع                    

اط شـديدتر از اوجـاع عـارض وقـت     بزايند بادني سبب اسقاط كنند و بچة ضعيف بزايند و اوجاع عارض هنگـام اسـق        

والدت باشد بهر آن كه زادن طبيعي است و اسقاط امر غير طبيعي و عالمت اسقاط به نفسه اين اسـت كـه پـستان                         

بعد اكتناز الغر شدن گيرد و هر كدام از هر دو پستان كه بعد اكتناز الغر شود و حمل توام باشد بچـه همـان جانـب             

 و سيالن طمث نيز نشان اسقاط است و افراط در ور شـير و تـواتر آن حتـي كـه                      ساقط شود و گراني پشت و خاصره      

پستان الغر شود منذر است به آن كه بچه ضعيف است و در معرض سقوط و همچنين كثرت اوجاع در رحم و چون                       

عـر چـشم    در تپ چهره و چشم بسيار سرخ يا زرد شود و لرزه يا گراني در سر پيدا گردد و ماندگي غلبه كنـد و در ق                         
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درد محسوس شود داللت بر متوافي بودن اسباب اسقاط كند و اول حيض آيد پس اسقاط شود و همچنـين اسـباب                      

اسـباب اسـقاط اوالً حـال عـوارض خـارجي و آالم             طريق تشخيص   قوية اسقاط چون توافق نمايد بر آن داللت كنند          

 باشد و اال حـال آالم و امـراض بـدني و رحـم     نفساني دريافت نمايند پس هر كدام از ان كه يافته شود سببش همان           

  ايضاً معلوم كنند پس هر مرضي كه باشد سببش همان مرض بوده 

اگر سيالن رطوبت از رحم و تهبج پلك و كثرت آب دهن و كسل و ترهل بدن بود سببش كثـرت رطوبـت رحـم                         

 نفخ و سوء هـضم و انتفـاخ عانـه و اسـقاط              باشد و اگر تمدد به غير تقل و با انتقال و ايذا به تناول منفخات و قراقر و                 

قبل از كبر جنين بود و سببش ريح باشد و اگر تقدم كثرت امراض حامله و بسياري اسـتفراغات و جريـان حـيض و                         

درور در شير در ابتداي حمل و عدم حركت يا ضعف حركت جنين بود سببش فساد حال جنين و ضعف آن باشـد و                        

عـالج  حسوس نگردد سببش هزال زن باشد و اگر عالمات موت جنـين كـه در                اگر سواي سخافت بدن هيچ مرضي م      

اگر به سبب عوارض خارجي باشد بايد كه از  عالج  اخراج جنين ميت خواهد آمد يافته شود سببش موت جنين باشد            

 باشد قبل از آن احتراز كنند و اگر از اسباب بدني بود به ازالة آن كوشند به چيزهاي موافقه مثالً اگر به سبب رطوبت       

حمل عادت قي كنند و بعد از نضج به منضج بلغم تنقيه از مسهل بلغم و حـب ايـارج نماينـد و دواءالمـسك حـار و                            

هـاي گـرم حقنـه كننـد و اسـتعمال           معاجين گرم بخورند و خوردن گلقند با مصطكي و عود نيز مفيد بود و از روغن               

وبات نيز نافع ست و از شوربا و فواكه و حمام مرطب پرهيـز              ماءاالصول و شربت بزور و حقنة منقي رحم و مجفف رط          

نفخة رحم گذشت به كار برند و فـرج و          عالج  كنند و اگر به سبب رياح غليظ باشد جوارش كموني و مانند آن كه در                

ند و  عانه و كمرگاه را به روغن سوسن و زنبق مالش نمايند و حقنه بدان كنند و بعد از نضج تنقيه از مسهل بلغم ساز                       

هـا و   هر چه محلل رياح باشد و ان چه سوء مزاج بارد رحم را نافع بـود مثـل وضـع محـاجم نـاري و غيـره از حقنـه                             

احتباس طمث نمايند عالج فرزجات و اطليه و مروخات گرم مفيد باشد و اگر به سبب حبس حيض باشد عالجش به 

يسه در روغن گاو و شكر و شورباي چوجة مـرغ فربـه             و اگر به سبب الغري حامله باشد بعد از غذا حمام نمايند و هر             

كـه از قـي و مـسهل و     عـالج   اين جمله   تعليم  خورند و اگر سببي ديگر باشد ازالة آن مع رعايت فصل و مزاج نمايند               
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حقنه و غيره گفته شد قبل از حمل به عمل آرند تا بعد از آن كه زن حامله گردد بچه به سالمت زايد و بعد از حمل                           

 كه براي حفظ جنين مسطور خواهد شد به كار برند و اگر احياناً خون حـيض جـاري شـود و ديگـر اعـراض                          تدبيري

كثرت طمث گذشت به كار برند و اگر خون زياده آيـد و عـوارض               عالج  اسقاط ظاهر گردد ادوية حابس حيض كه در         

كه در آن خوف ضرر كثيرست بلكه       اسقاط مثل درد كمر و غيره شدت كند در اين هنگام اصالً به حبس آن نپردازند                 

بايد كـه گـره بـانس پـنج عـدد      مدرات حيض به عمل آرند تا خون به تمامه خارج گردد پس هر گاه اسقاط شود مي                

فلوس هفت عدد پوست اخروت دو توله دورة كپاس دو توله پوست پهلي المناس يك توله در ده آثار آب بجوشـانند                      

جاي غذا و آب نوشانيده باشند و بعضي زنان پوست جوز و كلتهي و گل نرمـه                 هر گاه سوم حصه بسوزد آب آن را به          

كنند و روز چهارم كلتهي در آب جوشانيده آب آن را بدهند و دال آن را كـه بـاقي                    و بيخ ني جوشانيده استعمال مي     

عـرق باديـان و     مانده است وقت شام دهند و روز پنجم نان موئهه به قدر يك دو دام به خوردن دهند و به جـاي آب                        

عرق عنب الثعلب يا عرق گاوزبان بنوشانند و بعد از چند روز نان گندم با دال موئهه خوراننـد و از روز بـست و يكـم                           

اندك اندك روغن زرد شروع نمايند و به چهل روز پرهيز از همه چيز دارند و از اشياي بـارده و هركـات متعبـه نيـز                           

 ادرار رطوبات باقيه تخم شبت تخم گزر تخـم خرپـزه تخـم قـرطم تخـم               پرهيز واجب است و گاهي بعد اسقاط براي       

خيارين كوفته هر يك شش ماشه ابهل مشكطرامشيع هر يك دو ماشه گره بانس كاكنج هر يك چهار ماشه در نـيم                      

ج عـال شود و اگر بعد اسقاط خون بند نشود و به ادوية كـه در               آثار آب جوشانيده گلقند دو توله داخل كرده داده مي         

نمايند و اگر بعد اسقاط ورم زير ناف محسوس گردد به سـبب آن كـه بعـد از اسـقاط                     عالج  كثرت طمث مذكور شد     

شود غذا موقوف داشته هنگام بيقراري اشتها آب گوشت بي روغن يا آب موئهه بدهند و به جاي اكثر ورم در رحم مي

ل ضماد زير ناف سازند و اگر تـپ و ورم رحـم             آب عرق مكوه و برگ شبت و برگ عنب الثعلب سبز پخته به روغن گ              

عارض شود و دندان هم بند گردد فصد باسليق كنند و عناب پنج دانـه گـل بنفـشه پـنج ماشـه بهدانـه سـه ماشـه                             

جوشانيده شربت بنفشه دو توله خاكشي چهار ماشه دهندو به جاي آب عرق مكوه و اگر تپ و جوشش دهن و تهبج                      

ان هفت ماشه شيرة تخم كاسني شش ماشه شيرة عناب پنج دانـه شـربت نيلـوفر دو                  چهره ظاهر شود خميرة گاو زب     
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 كه جنين را از اسقاط نگاه دارد و تعليق اكتمكت در جلـد               ذكر ادوية مفرده و مركبه     توله خاكشي چهار ماشه بدهند    

سفيد باشد هـر واحـد      خروف بر عانة حامله و كذا تعليق مرجان بر حامله و كذا زهدالبحر و خوردن لبالب كه گل او                    

در حفظ ولد از سقوط مجرب سويدي است و تعليق كهربا سه مثقال بر حامله و كـذا فرفيـون و كـذا يـاقوت و كـذا                            

شود و كذا سنگ آسيا به قدر جـوزه و كـذا درونـج در طـول او                  چيزي شبيه به استخوان كه در قلب نر گاو يافته مي          

السفر و ادمان اكل برنج و فرزجه كسيال نيم درم مثـل   خته و كذا اصابع   سوراخ كرده و رشته ريسيده حامله در آن اندا        

كنـد  غبار سوده به زيت خوشبو سرشته و جلوس در طبيخ آس و خوردن صمغ بادام هر واحد منع بچه از سقوط مي                     

رم گـل  مانع از اسقاط حمل صندل سفيد نيم كوفته برگ نيلوفر تخم مورد اقاقيا هر يك سه درم گلنار چهـار د            آبزن  

 قويتر از اين و معين بر حمل گل سرخ هفت درم گلنار كزمازج هر يك پنج درم برگ مورد خشك                     ايضاًسرخ ده درم    

چهار درم شب يماني پوست انار مازو هر يك سه درم در آب به قدر حاجت بجوشانند تا نصف بماند در ظرفي ريخته                       

ست بسد يك درم دارچيني دو درم ابريشم مقرض         ربكه در منع سقوط جنين و دفع رياح رحم مج         جوارش  بنشانند  

دانة هيل زعفران قرنفل هر واحد يك درم جندبيدستر يك نيم درم در جوارشي كه در قول ابن اليـاس خواهـد آمـد                

 جوارش به جهت دفع رياح و سقوط اشتها و منع اسقاط از سيالن حـيض                ايضاًاضافه كرده حامله را استعمال كنانند       

شود نافع سـت مرواريـد ناسـفته چهـار ماشـه عـود غرقـي                ميه كه به سبب ضعف معده كثرت آن مي        در رطوبات بلغ  

مصطكي عود صليب زرنباد قاقلة صغار بيخ انجبار حب آالس هر واحد يك نيم درم گل سرخ يك نـيم تولـه پودينـة                        

با سكنجبين سـاده    خشك ابريشم مقرض ورق نقره هر يك يك درم مازو سبز بي سوراخ آملة منقي هر يك سه درم                    

 به جهت زنان حاملـه كـه عـادت اسـقاط داشـته       معجونيك وزن شيرة گلقند دو وزن به طريق مقرر معجون سازند            

نمايد برادة عاج فوفل شاخ گوزن سوخته گلنار ابريشم مقرض هر           باشند همواره معمول است و اعانت بر حمل هم مي         

 گل سرخ گل ارمني كشنيز خـشك عـود هنـدي مـصطكي              يك يك مثقال مرواريد ناسفته مرجان بسد يشب سفيد        

زرنباد كبابة چيني هر يك دو مثقال كوفته بيخته به شهد خالص و شيرة آملة مربي هـر يـك سـي مثقـال سرشـته                          

معجون سازند و اگر مانعي نباشد كافور قيصوري به قدر حاجت آميزنـد و حاملـه را از شـروع مـاه دوم هـر روز يـك                            
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سـت و   ظ الهي از اسقاط ايمن باشد و معجون حافظ الجنين علوي خان نيز در اين باب مجرب                مثقال بخورانند به حف   

دواءالمسك كه اطبا آن را ممسك الحمل گويند و شربت سيب و حلواي سپياري پاگ هم نافع و اگر جنين از كثرت                      

هي بخوراننـد كـه     حركت زن متحرك گردد و خوف سقوط آن باشد كندر دو درم باريك سـائيده بـه آب بـرنج  سـائ                      

اعراض سقوط را ساكن گرداند و مجرب سرهندي است و گفته كه اگر به سبب غم اين عارضه شود بايد كه مفرحات                      

قابضه خورانند و احتقان به قوابض و شرب شربت انجبار و ترياق فاروق و مثروديطوس و فلونياي نو به ماءاللحم نـافع                      

هند از افتـادن آن ايمـن سازدسـازد و ملئهـي لـوده پئهـاني آملـه                   اگر هنگام خوف اسقاط حمل د      دواي هندي ست  

مساوي كوفته بيخته به قدر نيم دام در سه دام شير يز كـه نـيم دام شـهد آميختـه باشـند بنوشـانند اقـوال حكمـا                             

مسيحي گويد كه اسقاط اگر از تسلط رياح بر ارحام باشد بايد كه روغن بيد انجير به مـاء االصـول بنوشـانند و حـب                          

سكبينج و حرف بريان به ابهل و تخم كرفس و وحمرثا و سنجرينيا و جوارش مرتب از جند بيدستر و زرنباد و درونج                       

ها و حموالت معمول از صعتر و نانخواه و روغن بلسان و شونيز و مقل به عمـل آرنـد و اگـر                       و نانخواه خورانند و حقن    

دن از رطوبات كنند بعده تنقية رحم به اين حقنه نمايند           مرض از كثرت رطوبت مزلق جنين باشد اول تنقية جميع ب          

بگيرند حنظل بري معتدل در بزرگي و سر او بريده تخم او بيرون كنند و روغن سوسـن پـر نمـوده پوسـت او بـاالي       

دهن نهاده به خمير آرد و يا گل درگيرند و بر اخگر نهاده بپزند تا يك جوش خورد يا دو جوش پس برداشته روغـن                         

 برآورده صاف كنند و نيم گرم بدان حقنة رحم نمايند و اين دوا براي زني كه آن را امتال و رياح بسيار باشـد و                          از آن 

حامله نشود و اگر حامله شود اسقاط كند نافع ست روغن بلسان دو درم ترياق كبير يك نيم درم بيخ جاوشـير يـك                        

ند بيدستر دو نيم درم مشك دو دانگ ادويه خشك را           درم زرنباد درونج زوفاي رطب اظفارالطيب هر واحد دو درم ج          

بسايند و ترياق به روغن بلسان حل كرده مخلوط سازند دور پارة پشم مقدار بندقه بردارند و هر روز دو درم از آن تـا                         

پنج روز بخورانند و اين سفوف براي حامله كه معده و كبد او ضعيف باشد و در آن رياح پيـدا شـود و اسـقاط نمايـد             

ست تخم كرفس زيره هر دو در سركه تر كرده بريان نموده هر واحد اوقيه نانخواه زنجبيل خولنجـان هـر واحـد                       افعن

چهار درم جند بيدستر دو درم شكر بست درم كوفته بيخته يك ملعقه يا دو به شراب ممزوج بدهند و ايـن معجـون                        
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 و مشك حلتيت هيل بوا مازو طباشير هر واحد      براي حامله كه اسقاط كند مفيد است زرنباد درونج جندبيدستر سك          

يك درم زنجبيل ده درم شكر بست درم به عسل قدر حاجت معجون سازند شربت يك درم به آب نيم گـرم و بـاقي                         

ست و چون خـوف     فرمايد كه حال تعلق بچه از رحم مثل تعلق ميوه از درخت            مي شيخها در تدبير حوامل بيايد      نسخ

هور آن و در آخر نزديك پختگي و رسيدگي بيشتر بود همچنان خوف سقوط بچه نـزد اول                  سقوط ميوه در ابتداي ظ    

علوق و قبل از تولد شديدتر باشد پس واجب است كه در اين دو وقت از اسباب مذكورة اسقاط پرهيز كننـد و دواي                        

حتـراز نماينـد و فيمـابين    مسهل و فصد منجملة آن اسباب است بايد كه قبل از ماه چهارم و بعد از ماه هفتم از آن ا                   

تر است و هنگام ضرورت قوي به سوي آن رجوع شوند و گاهي در بعض ايـن اوقـات از                    اين نيز اال در ميان اين سليم      

اسهال و تنقيه خون آن چاره نباشد تا بچه به سبب سوء مزاج فاسد نگردد پس به رفق و تلطـف اسـتعمال نماينـد و             

 و فضول حيض آن محتاج به تنقيه در آن باقي ماند و در اين وقت اگر تنقيه گاهي قبل حمل حيض خوب نيايد  ايضاً  

نكنند فساد او بچه را بكشد پس آن را نيز به لطف از منقيات ماليم پاك كنند و منقيـات مـشروبات نباشـد ولـيكن                          

ننـد بلكـه در    حمول بايد و ماوراي فم رحم حمول نكنند بلكه در گردن رحم نمايند و تنقية بـدان در يـك دفعـه نك                      

سبب سوء مزاجات و اورام و قروح و ريح و غير آن باشد معالجة هر يك                دفعات كثير و چون بر عورت خوف سقوط به        

بدانچه در بحث آنها مذكور شد بايد كرد و اگر به سببي خارجي اسقاط كند و آن مزاج را نيز حركت دهد تعديل آن                        

سوي رحم مائل سازد و از آن خوف ورم باشد بر اوعات و بمالغـات اورام و                 نمايند و اگر غير آن باشد و مادة حار را به            

بدان چه از اسهال ممكن بود معالجه كنند و اگر چنان نباشد بلكه از آن خوف لحوق الم و اذيت به بچه باشد كه آن                         

 زلق بچه از رطوبات را ساقط كند يا بكشد معالجة آن به ادوية حافظ جنين كه مذكور خواهد شد بايد كرد و اما براي            

هـاي  كه آن اكثر بود بايد كه در وقت حمل حقنة ملين مخرج زبل به عمل آرند بعده زراقات و مدرات بـول و حقـن                        

منقي رحم استعمال كنند و تدبير جيد بهر اين آن است كه ماءاالصول به روغن بيد انجيـر يـا طبـيخ خارخـسك و                         

ز اندك از حب منتن و ايارج جالينوس بخورانند و اين حقنه براي ايـن               حلبه به روغن مذكور بنوشانند و در هر ده رو         

و رياح نيكوست بگيرند صعتر و ابهل و نانخواه و كاشم و شاخ شبت و بابونه و سداب و خارخسك و حلبـه هـر واحـد            
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غن رازقي يك مشت و در سه رطل آب بجوشانند تا نصف بماند و كمتر از رطل از آن بگيرند و بر آن هر يك استار رو    

و سكرجه روغن كنجد انداخته حقنه كنند و هر روز مثل اين تا چهار روز به عمل آرند و از ايـن قبيـل اسـت حقنـة                   

حنظل و روغن سوسن و آن در قول مسيحي گذشت و او براي ازالق رطوبي عجيب است و بعـد مثـل ايـن اسـتفراغ       

 در صـوف بـه كـار برنـد و معـاجين كبـار و دواي                 هاي خوشبو گرم به طريق مالش و زراقـه و حمـول           بايد كه روغن  

كاسكينج و وحمرثا و سنجرينيا يك بار در هر سه يا پنج روز استعمال كنند و همچنين دواء المسك و دواء البـزور و                        

بگيرند قشور كندر و سعد هر دو كوفته هر يك يك جزو و مر نيم جزو در سه اثار آب بجوشانند تا چهارم بماند                        ايضاً  

ده به چهار ادعيه از آن در هر سه روز حقنه كنند بعد از استفراغ رطوبت چنـان چـه قبـل آن گذشـت و از                           صاف كر 

بخورات جيده مقل و علك البطم و اشق و شونيز مجموع و مفرد است بعد تنقيه استعمال كننـد و حمـول سـنبل و                         

يا پيه مرغابي يا پشم سبز بردارند و        زعفران و مصطكي و مرومشك و جندبيدستر و مقل و مانند آن در روغن ناردين                

بعد از آن چه تقديم او واجب است پنيرماية خرگوش حمول كنند و ادوية حافظ جنين در شكم مادر چون آفتـي از                       

مزاج حار دو درم و مانند آن نباشد آن ادويه قلبيه است مثل زرنباد و درونج و بهمنين و مفرح ياقوتي و دواءالمسك                       

دوا منع اسقاط كند اجزاي آن همان معجون است كه در قول مـسيحي گذشـت بـدون شـكر و                     و مثرويطوس و اين     

عسل خوراك يك مثقال به آب سرد از قبيل اين و آن چه در آن صعتر و بابونه و حلبه و شبت و نانخواه و ماننـد آن                            

سهل و فـصد دليـري   گويند كه تا سخت ضـرورت نباشـد بـه دواي مـ    جرجاني و ايالقي افتد حقنه گرم كرده نمايند     

هاي حامله اخالط ردي بسيار بود و خون او فاسد شده و بيم بود نشايد كرد و ضرورت آن وقت باشد كه در تن و رگ          

كه زحمت و بوي اخالط به و خرابي غذا بچه را تباه كند بدين سبب ضرورت تقليل اخالط بد شود و ليكن به مدارا و 

ايد كرد و بهترين مسهل كه بدان دليري توان كـرد خيـار شـنبر اسـت و بـه                    هاي لطيف و به تفاريق ب     تدبير و شربت  

تر و بيشتر در اسقاط رطوبات افزونـي اسـت   تدبيرها و غذاهاي لطيف تعديل مزاج كردن و بايد دانست كه سبب قوي          

كبينج كه بچه را بلغزاند و صواب آن بود كه پيش از آبستن به ادوية مسهل مقلل رطوبات چون حب منتن و حب سـ                       

تنقيه كنند و به ادوية مدره چون ماءاالصول  به روغن بيد انجير و روغن بادام تلخ رحم را پاك كنند و حقنها نيز در                         
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هاي ديگـر رحـم را      اين باب سودمند بود و نسخة حقنه همان است كه در قول شيخ گذشت و بعد استفراغها و حقن                  

ست كه در قول مسيحي گذشت و پنيرماية خرگوش پـيش از            اين حقنه كنند و نسخة او همان نسخة حقنة حنظل ا          

مجامعت بردارند و در حال آبستني ادوية حافظ جنين كه در قول شيخ گذشت مرطوب را سود دارد و شـياف كـه از                        

روغن بلسان و صعتر و نانخواه سازند پيش از حمل نافع بود و روغن بلسان تنها و نفط سياه سود دارد پشم پاره بدان                        

ده بردارند و دواي بيخ جاوشير كه در قول مسيحي گذشته سودمند است و بعد اسقاط به مقل و سپند و صعتر                      تر كر 

و خردل و علك البطم و زوفرا دود كننند تا خون كه در رحم مانده باشد سائل شـود و غلـيظ و محتـبس شـده درد                            

 از اسباب خارجي بود بايد كه تحفظ و          گويد كه اگر اسقاط    مجوسينيارد و باقي همان است كه در قول شيخ گذشت           

تحرز از اسباب مذكوره نمايند و اگر از اسباب داخلي باشد و اين به سبب رطوبت مخـاطي در رحـم مزلـق و مخـرج                          

بچه بود پس نگاه كنند اگر بدن از اين اخالط ممتلي باشد قصد تنقية بدن از آن به ادويـة مفـرده و مركبـة مـسهل                           

ايـن دوا دهنـد     ايـضاً   ل به روغن بيد انجير و روغن بادام تلخ براي تلطيف آن رطوبت بدهند و                بلغم نمايند و ماءاالصو   

حلبه و خارخسك هر واحد يك جزو تخم كرفس باديان هر واحد ده درم نانخواه پنج درم همه را در چهار رطـل آب                        

نجير بنوشند و حب سـكبينج سـه        بجوشانند تا به يك رطل آيد صاف كرده چهار اوقيه از آن با دو مثقال روغن بيد ا                 

روز در هر روز مثقالي بخورند و وحمرثا يك مثقال و سنجرينيا نيم مثقال بدهند و وحمرثا دهنـد تـا آن رطوبـات را                         

فاني گرداند و حقنة رحم به حقنهايي كه مجفف اين رطوبت باشد و فرزجات كه همين عمل دارد بايـد كـرد و ايـن                         

 گذشت و اين بـر      مسيحيزوجات ان نمايد و ان همان حقنة حنظل است كه در قول             حقنه تنقية رحم از رطوبات و ل      

به روغن زنبق كه در آن غاليه و خلوق حل كرده باشند حقنه كننـد و بعـد         ايضاً  ست و   درد رحم و رطوبت آن را نافع      

 گداخته باشند نافع بود     از آن حقنه به آب مورد و آبي كه در آن مازو و گلنار جوشانيده سك و رامك و غاليه اندر آن                     

و اين فرزجه سودمند است روغن بلسان زرنباد درونج اظفارالطيب هر واحد دو درم باقي اجزا همان است كه در قول                     

مسيحي گذشته ليكن در اين جا جاوشير نيم درم عوض بيخ آن است و مقدار مشك يك دانگ و قدر شربت هر روز                       

سـت   قوي گرداند و از اسقاط به شراب ريحاني بخورند و اين سوف نيز نافع              نيم درم و اين دوا رحم را بر ضبط جنين         
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گذشت ليكن وزن كـرفس و زيـره هـر واحـد هـشت درم و شـكر                  مسيحي  و نسخة او همان سفوف است كه در قول          

ست و جوارش عنبر و جوارش بنداويقون دهند و ايـن جـوارش             مساوي همه ادويه و شربت سه درم به شراب ريحاني         

ست زرنباد و درونج هيل قاقله جوز بوا قرنفل نانخواه زنجبيل تخم كرفس خولنجـان هـر واحـد سـه درم زيـرة                        نافع  

كرماني يك شبانه روز در سركه تر كرده شش درم جند بيدستر نيم درم همه را باريك سوده به عـسل كـف گرفتـه                         

باشد بايد كه كهربا به گـل قبرسـي و          بسرشند شربت يك مثقال و اگر كثرت اسقاط به سبب ادرار طمث و افراط آن                

-الطيب و سعد مساوي شربتي يك مثقال ناشتا به آب سماق يا به شراب قابض بدهند و اين دوا نافع ايـن نـوع        سنبل

سـت كـه در قـول مـسيحي در     ست موم ده درم حرف تخم نعناع هر واحد درم باديان دو درم باقي اجزاي اين همان          

وزن روغن گاو و عسل هر واحد يك ملعقه است و شـربت ملعقـه مجـرب سـت ابـن                     تدبير حوامل خواهد آمد ليكن      

الياس گويد كه اگر از رطوبت مزلقه مرخي فم رحم باشد تنقية رحم از آن به حبوب و ايارجـات مـسهله و  مقيئـات                          

 مـالش كننـد تـا       كنند و ماءاالصول و ماءالبزور دهند و كمرگاه را به روغن بيد انجير و روغن بادام تلخ و روغن قسط                   

اين رطوبات تلطيف پذيرد و هر صبح شربت بادرنجبويه ده درم بنوشانند و غذا قلية ناشف دهنـد و دواءالمـسك ؟ و                       

مرو سنجرينيا مثقال آن را نافع ست و اين جوارش حفظ جنين و تجفيف رطوبت ففيله نمايد زرنباد درونج هر واحد                     

درم سرشته سنبل الطيب هر واحد نيم درم كوفته بيخته به عسل كـف              دو درم مرواريد كهربا عود خام هر واحد يك          

گرفته بسرشند شربتي مثقال و يا سه روز متواتر صبح ترياق كبير نيم درم بدهند و اين سفوف حفظ جنـين و ازالـة                        

 رطوبت فضليه كند جند بيدستر نيم درم تخم كرفس باديان انيسون نانخواه صعتر انجدان خولنجان هـر واحـد يـك                    

درم كوفته بيخته يك مثقال تا دو درم بخورند و يا اين جوارش بخورند تخم كرفس نـانخواه زنجبيـل خولنجـان هـر                        

واحد سه درم زيرة كرماني يك شبانه روز در سركه تر كرده شش درم همه را باريك كوفتـه بيختـه بـه عـسل كـف                           

باشد بايد كه هر صبح ماءاالصول      رحم مي گرفته بسرشند شربتي يك مثقال و گاهي اسقاط به سبب ريح غليظ ممد              

بست مثقال بنوشانند و يا جالب از باديان و تخم كرفس و انيسون هر واحـد سـه درم بـا گلقنـد عـسلي ده درم هـر                   

صباح بدهند و غذا نخودآب با شيرة حب قرطم و گوشت ماكيان و تيهو و دراج و كبك و كتجشك و اندك زعفران و                        



1563 

 

 براي زنان حامله كه بچة آنها به سبب رياح رحم ساقط شـود نـافع سـت نـسخة او همـان                       دارچيني سازند و اين دوا    

ست و شـربت يـك      معجون است كه در آخر قول مسيحي گذشت ليكن وزن مشك يك دانگ و سك و هيل مطروح                 

د و مثقال و قبل و قطن را به روغن زنبق و سوسن و نرگس و خيري و شبت و ريحـان و بـادام تلـخ و نـاردين بمالنـ                            

تناول نارجيل با شكر خاصيت عجيب در حفظ جنين دارد و گاهي اسقاط به سبب شـدت هـزال زن بـود پـس بهـر                          

تسمين توسيع غذا نمايند و اطمعة مسمنه مع هرائس و عصائد و آرد گندم سفيد با روغن گاو و شكر دهند و روغـن                        

و خواب و راحـت و سـكون و تـرك تعـب كننـد و      بادام و بنفشه بر بدن مالند و بعد تناول غذا در حمام داخل شوند     

گاهي به سبب احتباس حيض بود پس هر صبح جالب از پر سياوشان سه درم مشكطرامشيع پنج درم باديـان تخـم                      

گزر هر واحد سه درم با شكر سفيد ده درم بنوشانند و غذا نخودآب آب به شيرة قرطم و دارچيني و زعفـران سـازند                         

ست كه نيم مثقال سـنجرينيا بـا يـك مثقـال زرنبـاد و درونـج                 قوي بر ضبط جنين اين    خجندي گويد كه از ادوية م     

بخورانند و اين جوارش به ايشان نافع ست آمله ده درم قرنفل جوز بوا درونج زرنباد دارچيني نـانخواه عـود زيـره در                        

هـر يـك يـك درم       سركه تر كرده خشك نموده تخم كرفس باديان هر يك دو درم پودينة هندي نعناع صعتر سـعد                   

عنبر نيم درم مشك دو دانگ زعفران يك درم همه را سايده به روغن بادام تلخ چرب كنند و به عـسل قـدر حاجـت                  

  شيخ الرئيس بسرشند شربتي از مثقال تا دو درم و جوارش لولوي 

نـي كـه آن را      كه در تدبير حوامل خواهد آمد براي زني كه بچة او ضعيف باشد و بعد والدت زنده نماند و بـراي ز                     

 گفته اگر عرق زن حامله قطع كرده شود حمل ساقط شود سيما اگر بچـه بـزرگ                  بقراطاسقاط بسيار شود نافع ست      

باشد و گفته كه اگر حامله را زحير به هم رسد حمل او ساقط گردد و جالينوس گويد كه زنان باردار از درد شـديد و                          

هل و از برداشتن دوا يا شياف حمل را ساقط كنند و اگر حاملـه               از تخمة عظيم و از خروج خون بسيار و از شرب مس           

را سيالن حيض عارض شود قوابضي كه در آن خوشبو نباشد بجوشانند و بنشانند و اشربة قابضه يا ربـوب آنهـا مثـل      

 ابـن شربت حب آالس و انار و خشخاش و ربوب آنها با بيخ انجبار و صمغ عربي و گل مختـوم و ماننـد آن بليـسانند                           

 گويد كه اگر اسقاط تابع رطوبت مزلقه بود در غير وقت حمل تنقية بدن به ادوية مخـرج بلغـم مثـل حـب                         هبته اهللا 
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ايارج كنند و به ادوية مخرج رطوبات مثل طبيخ شبت به ماء العسل امر به قي نماينـد و گلقنـد كهنـه و جوارشـات                          

حم مرتب از شحم حنظل و مصطكي و زعفران         مجفف رطوبات مانند جوارش مشك و عنبر دهند و شيافات منشف ر           

و ميعة يابسه و سنبل الطيب و مشك به شراب سرشته حمول سازند و غذا قاليا و مطنجنات دهند و گـاهي اسـقاط                        

تابع ضعف رحم بود و از خون خارج در زمانة حمل بر آن استدالل نمايند و گل ارمني و كهربا به آب سماق بدهند و                         

انطاكي گويد كه هر مفرح حافظ جنين و مانع اسقاط است و مرو زيره و مرجـان و مرواريـد و                     شراب قابض بنوشانند    

النفع است شرباً و تعليقاً و در خواص آمده كه عقرب مقتول يا سراومع سرسـرطان نهـري      گل مختوم در اين باب بالغ     

  بر حامله تعليق نمايند از سقوط منع كند

  ضرورت اسقاط

شود و از ان جمله وقتي اسـت كـه حاملـه      ه طبيب در بعض اوقات محتاج به اسقاط مي        فرمايد ك ميشيخ الرئيس   

صغير السن باشد و بر آن از والدت خوف هالكت بود و هنگامي كه در فم رحم افتي و زيادتي لحم باشد كه خروجبر                        

وي نيفتـد مرتكـب     مولود تنگ نمايد و هالك كند و همچنين هنگام موت بچه در شكم حامله بالجمله تا ضرورتي قـ                  

هر چه او را حيض به قوت نمايد شرباً و حمـوالً بـه كـار                عالج  اين امر نبايد شد خاصته اگر جان در بچه افتاده باشد            

برند و يا گل خطمي تخم ترب مشكطرامشيع پر سياوشان خارخسك عنب الثعلب هر يـك چهـار ماشـه جوشـانيده                      

نوشند غذا آب موئهه يا شوربا بي روغن و از سـداب مرمكـي ابهـل                صاف نموده و جواكهار چهار ماشه سوده پاشيده ب        

باديان مساوي به زهرة گاو فرزجه سازند و يا دو قور پر سياوشان تخم كرفس زيرة سياه هر يـك چهـار ماشـه عنـب                          

الثعلب خارخسك هر يك شش ماشه پوست خيار شنبر دو توله جوشـانيده شـربت بـزوري سـه تولـه داخـل كـرده                         

ر سقوطري ننكار بريان قرنفل نريفي كالن خستة مهوه هر واحد دو درم نوشادر بيخ بسكهپره هر واحـد                   بنوشند و صب  

يك درم آب برگ بسكهپره سرشته فتيله ساخته به فم رحم رسانند و يا تخم خرپزه شش ماشه عنب الثعلب باديـان                      

اشه شـورة قلمـي دو ماشـه آميختـه          پر سياوشان فوه الصبغ هر يك چهار ماشه جوشانيده صاف نموده جواكهار دو م             

بنوشند و بيخ بسكپره دو ماشه مغز تخم مهوه يك عدد بار بندال چوب چوكهه  شيلم يعني منمنه هر يك سه ماشه                       
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مغز تخم بيد انجير چار ماشه مغز تخم كهرني حلبه صبر زرد هـر واحـد يـك ماشـه باريـك سـوده شـياف سـاخته                            

از اين افتد پوست خيار شنبر يك توله پوست اخروث پرسياوشـان بـه رنـگ                تر  استعمال نمايند و اگر حاجت به قوي      

كابلي دورة كپاس هر يك دو درم تخم گزر خار خسك تخم خرپزه تخم ترب شونيز هر واحد يك درم قند سـياه دو                        

ه توله جوشانيده چند روز به عمل آرند و خسته مهوه ايلوه هر يك يك توله بيخ بسكهپره كتول هر واحد شش ماشـ                      

نوشادر پنج ماشه قرنفل نر شش عدد مرمكي سه ماشه شياف ساخته بردارند و چون بول سرخ در قند سياه ملفـوف                      

نموده بخورند و كئول را سائيده شياف ساخته به عمل آرند در اسقاط مجرب ست و برداشتن لته در شـير زقـوم تـر                         

غ سليماني سه ماشه نبات برابر به آب مطبوخ نخـود           االثر است و اگر خاكستر هر دو باازوي مر        كرده در اين باب قوي    

سياه يك پياله بخورانند علقه و جنين مرده و مشيمه را در يك ساعت بيرون آرد و از مجربات علـوي خـان اسـت و                          

گويند كه اول زن را به حمام برند و شكم او را به روغن بيد انجير با كنجد بمالند و شورباي چرب دهند و از قابضات                          

نمايند بعده مسقطات به كار برند كه از اين تدبير اسقاط به سهولت شود و هر گاه درد كمر و جريان خـون كـه                         منع  

ست شروع گردد براي تسكين درد عرق باديان پنج توله گالب چهار توله نيم گرم بنوشانند و روغن                  مشرف به اسقاط  

درد تهيگاه تا پشت و پهلو صـعود كنـد مـشرف بـه            الثعلب دهند و اگر     گل گرم كرده بمالند و به جاي آب عرق عنب         

ورم رحم باشد در اين صورت فصد باسليق كنند و هرگاه اسقاط شود تدبيري كه در تعليم بحث كثرت اسقاط حمل                     

كند شرب و حمول عصارة قنطوريون دقيق و كذا نمام به شراب كهنه و كذا جاوشير و كذا ترمس تلخ و كذا سرخس                       

 كذا تخم گزر و كذا اشق و كذا مقل و كذا كبريت و كذا شحم حنظل و كذا عنصل بريـان و كـذا                         تنها و با سمقونيا و    

حرمل و كذا زراوند طويل و مدحرج و كذا حاشا به عسل و كذا حرف و كذا دارچيني و مـر سـرخ و كـذا مـر بـه آب                               

و كذا سكبينج به شـراب و كـذا         سداب و كذا عصارة قثاءالحمار و كذا جندبيدستر به آب پودينه و كذا ايرسا به عسل                 

قرومانا و كذا دارشيشعان و كذا روبيان و كذا انجدان و كذا حب الغار يك مثقال و پوست غار نيم مثقال و كذا پودينة                        

نهري و جبلي و كذا قنه به شراب كهنه و كذا شيخ جبلي و كذا سيساليوس و كذا قنطوريون غلـيظ و كـذا شـونيز و                           

  ل و گالب مخلوط با نيم درم ابهل و بخور مشكطرامشيع و الدن كذا سركة عنصل و كذا عس
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و مرمكي و ابهل و مقل هر سه مساوي و كذا قنه و جاوشير و كبريت هر سه مـساوي بنـادق سـاخته و سـرگين                           

 قرومانا و زفت يابس و سلخ الحيه و موي سر و شرب كندش دو جزو و بيخ كبير يك جزو سـوده دو                        كبوتر و كرويا و   

ذا تخم ترنج يك درم فلفل سفيد دو درم و كذا فرفيون و كـذا آب سـداب پـنج درم و كـذا شـونيز سـوده و                             درم و ك  

ند و كذا     ا حمول تخم كرفس به قطران سرشته و كذا آب بيخ كرفس حبلي و كذا رته و كذا كماشير كه بيعديل گفته                    

 عـسل و كـذا فلفـل سـياه و سـداب و              آب كرنب به آرد شليم و كذا گل كرنب و تخم او و كذا مروترمس و سـداب و                  

ترمس مساوي و كذا شب يماني و كذا نفط سفيد و كذا سقمونيا و كذا بيخ نرگس چهار درم و كذا سركه و ترمس و                         

عسل و كذا شحم حنظل به زهرة بقر و جلوس در طبيخ ترمس تلخ و كرسنه و عرطنيثـا برنجاسـف و كمـاذريوس و                         

ر و قيصوم و گل خيري زرد و شجر او و درخت كنجـد و قرومانـا و فراسـيون و                     بابونه و حاشا و نخود سرخ و برگ سي        

پودينه جبلي و ريحان سفيد و ضماد كندش به عسل و كذا برنجاسف بر عانه و ناف و شحم كندش در پارچه بسته و                        

حـوم  دخان چراغ و نفوخ تخم اطريالل در بيغي هر واحد مسقط جنين و مخرج آن است ديگـر در بيـاض اسـتاد مر                       

نوشته كه مازو سائيده بر ظرفي گرم كرده گذارند تا رطوبت او خشك شود باز سائيده چهار ماشه بـه آب بخـورد تـا                         

سه روز بچه ساقط شود ايضاً تخم ترب دو دام كوفته در يك اثار آب بجوشانند به گاه يك پاو بمانـد صـاف كـرده دو                      

رد خردل كف دست و به آب خوردن نيز مسقط است و اگر             دام گالب قسم اول آميخته بنوشند دو سه روز به عمل آ           

شود ايـضاً قطعـة جگـر         سقمونيا به آب سداب ساييده قدري بر قضيب ماليده مرد با زن حامله جماع كند اسقاط مي                

گرفته و يك مازو سوده بر آن پاشيده بر آتش بريان كرده زن بخورد بچه بيندازد و گويند كه اگر عسل را بـا قـدري                          

در زهره گاو حل كرده در گوش حامله چكانند حمل او ساقط شود حمـول مـسقط ابهـل زراونـد تخـم كتـان                         كافور  

سليخه فلفل به بوزيدان پرسياوشان خربق سياه آرد شليم حمول كنند و فلفلمويه يا خربق سياه باريك سوده بهروزه                    

در آب سـوده نوشـيدن مخـرج جنـين     آميخته بر ناف ضماد طال كنند و خون پلنگ حمول كردن و ريوند يك ماشه    

است دوايي كه مسقط است فوه سليخه قرحه هر يك سه درم كنجد سياه نخود سياه هر يك يك مشت حلبـه سـه                        

كف خرما سه رطل بغدادي در آب جوشانيده صاف كنند و سه اوقيه آن با يـك نـيم اوقيـه آب سـداب تـر آميختـه                            
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غن جوز يا روغن بادام تلخ يا روغن بيد انجير آميخته بنوشند سفوف             بنوشند و يا آب سداب ده استار به يك اوقيه رو          

كه براي اسقاط جنين زنده و مرده مجرب است فوه الصبغ صبر سقوطري هر يك ماشه حلثيت دو سرخ مـر پوسـت                       

خيار شنبر دو ماشه ترمس شاهي غاريقون هر يك ماشه كوفته بيخته به روغن زفت رومي چرب نموده بـه آب نـيم                       

ايضاً بـراي اسـقاط  ادرار حـيض و نفـاس مجـرب              .رو برده و بعد سه چهار گهتري خشكه با روغن بسيار بخورد           گرم ف 

سداب قرومانا ابهل هر يك دو درم مركي پنج درم شربت سه درم و اگر فتيله از كاغذ سخت بافته زنجبيل دو حـصه                        

حم نهاده يك ساعت نجـومي بگذارنـد و         نمك يك حصه به آب سوده بر آن ماليده در سايه خشك سازند و در درم ر                

فرزجـه كـه مـسقط اسـت اشـنان فارسـي            . باز تجديد نمايند و در دو سه مرتبه حيض بكشايد و علقه را بيـرون آرد               

ايـضاً پنيرمايـة   . عاقرقرحا شونيز سداب فراسيون خربق سفيد صبر زرد كوفته بيخته به زهرة گاو نر سرشـته برادرنـد                 

ايضاً مجرب خربق سـياه بـيخ حنظـل كنـدش مـساوي كوفتـه               . به آب سداب بردارند   خرگوش نمك اندراني مساوي     

بيخته به زهرة گاو بردارند قرص كه اسقاط حمل و ادرار حيض نمايد پودينـة نهـري مـشكطرا مـشيع فـوه حلتيـت                         

سكبيج جاوشير هر يك دو درم ترمس سه درم سداب خشك پنج درم قرص سازند شربتي دو درم با طبـيخ ابهـل و                        

بيخ لوبياي سرخ و حلبه هر يك يك كف در سه من آب بپزند تا به نيم مـن آيـد صـاف كـرده مقـدار پنجـاه درم                              ط

بدهند معجون كه مسقط قوي و مخرج بچة مرده و شيمه است ابهل ترمس فـوه مـشكطرا مـشيع مرشـكوفة كرنـب               

حد دو مثقال كوفته بيخته اول      زراوند حرج هر واحد يك مثقال حلتيت جاوشير اشق عصارة افسنتين دارچيني هر وا             

سداب بستاني را در آب جوشانيده صاف نموده با عسل آميخته به قوام آرند پس ادويه بسرشند خوراك از دو درم تـا                       

ذكـر ادويـه مفـرده و       . سه درم به آبي كه در آن پر سياوشان و پودينه جوشانيده باشند از خرما شيرين كرده بدهنـد                  

باشـد    مـي   بياض استاد مغفور مرقوم است كه اگر منمنه يعني دانة سـياه كـه در غلـه                  مركبه هنديه مسقط حمل در      

سوده در پارچه صره بسته زن بردارد بچه بيندازد واگر تورئي تلخ را مع تخم سائيده شياف سـازد همـين عمـل دارد                        

 تر كرده به فم رحم رساند ديگر صابون را مثل شياف تراشيده به فم رحم رسانده و يا در روغن تلخ سائيده پنبه بدان             

و ديگر تخم بتهوه يك نيم توله در نيم آثار آب بجوشانند و چون نصف بماند صاف نموده بنوشند كه در اخراج جنين 
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نظير است ديگر كنجد سياه كوفته مقدار بست درم شب در آب تر كرده صـبح صـاف كـرده بنوشـند و نوشـيدن                           بي

اد ؟ به شهد آميخته بر ناف و شياف بيخ ؟ و ايلوه و تخم مهوه كوفتـه بـا                    مطبوخ برگ بانس نيز مفيد است ديگر ضم       

قند نيز مؤثر است شياف كه اسقاط حمل كند و ادرار حيض نمايد صبر بندال بول سرخ مساوي در شراب تند صاليه                      

 معـين بـر   كرده شياف سازند و كذا شياف منمنه و صبر مساوي و طالي بيخ اونث كناره به آب سائيده بر شـكم نيـز          

ديگر منمنه و پوست بيخ آرند و پوست بيخ پنبه و پوست بيخ اكمه و پوسـت بـيخ بـسكمپره در دردي                       . اسقاط است 

شياف كه به جهت اسقاط معمول داية محل اعظم شـاه اسـت             . سركة كهنه و زهره گاو سائيده شياف ساخته برادرند        

 انجير و ايلوه هر واحد يك توله نمك سـنگ يـك ماشـه               بيخ كتائي و بار سبز كتائي زرنيخ بسكمپره و شاخ برگ بيد           

همه را به آب سائيده شياف بندند و هر روز يك شافه بردارند و يا دو شافه روز دوم اسـقاط شـود و بچـه مـرده نيـز                              

افكند و اين دوا نيز از وسعت تخم گزر تخم شمليت كلونجي كچور سپندان مغز جوز قسط موتمه انـدر ايـن نـسوت                        

 به رنگ جوبيراجواين هر واحد يك درم كوفته سـه حـصه كنـد هـر روز يـك حـصه را در آب يـك سـر                             ايلوه ماهي 

بجوشانند تا پاوسير بماند صاف كرده قند سياه و روغن كنجد هر يك پنج درم داخل كرده گرم گرم بخورانند شياف                     

تلخ مغز اندرين كلـونجي مغـز       كه مسقط حمل است مغز بار بندال مغز تورئي تلخ مغز تخم بيد انجير مغز تخم كدو                  

تخم خربزه تلخ هر يك يك نانك باريك سائيده بهروزه تر انقدر كه ادويه بدان سرشته شود آميخته فتيلهـا بندنـد و                       

يكي در فم رحم نهند و زن پايهاي خود بر تكية بلند داشته راست بغلطد تا اثر دوا كما ينبغي درون رحم رسد و زود            

ة ديگر به كار برند و اگر خربزة تلخ به هم نرسد ديگر ادويه كافي است و اگر بيخ بـسكمپره                     عمل كند و روز دوم فتيل     

عوض مغز تورئي و اندرين و كلونجي داخل كرده هر يك يك درم بگيرند و باريك سوده سه حصه ده حصه يك ملته                       

د رسيد اسقاط نخواهد كرد ايضاً      مخلوط كرده دايه در فم رحم بردارد و نيز اسقاط كند ليكن تا كه به فم رحم نخواه                 

مسقط كچله بلدي ؟ هر واحد يك درم ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ هر يك نيم درم كوفته بيخته به آب سرشته شـياف سـازند و بعـد                             

مالند يك جزو بـه آب سـائيده سـه            خشك  شدن صبح و شام بردارند ديگر چوب چوكهه كه براي خارش شتران مي              

خستة خرما ساخته خشك نمايند و يكي به دهـان رحـم رسـانند و روز         جزو رسوت سوده در آن آميخته شياف مثل         
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دوم يا سوم اسقاط گردد و اگر جواني فم رحم شش كند روغن زرد بمالند ايضاً مجرب ايلوه بيخ ؟ ؟ ؟ تخم را سائيده 

 سـائيده   ديگر برگ نورسته آرند يك درم ايلوه چهار ماشه مغز تخم كهنري چار ماشـه باريـك                . فتيله ساخته بردارند  

شياف ساخته به فم رحم رسانند يكي صبح و يك شام مطبوخ كه مسقط است تخم گزر تخم شبت تخم حليـه هـر                        

يك شش درم در ده سير آب بجوشانند چون يك سير بماند ماليده صاف نموده تا دو هفته همچنين بخورد و گاهي                      

گيرند و كوفته قنـد سـياه كهنـه و چنـد            پوست اخروت پوست پنبه تخم ترب كلونجي عوض حلبه افزوده مساوي مي           

نوشانند و بعد اسقاط خـار خـسك          آميخته موافق مزاج در آب جوش داده وقتي كه سوم حصه بماند صاف نموده مي              

شش ماشه تخم خرپزه باديان هر واحد يك توله جوش داده صاف نموده نبات سفيد داخل كرده بنوشانند و غذا هيچ       

اقوال مهره شيخ . داده باشند غنچة كپاس و گره بانس هر دو چهار درم جوش داده مي      ندهند و به جاي آب و غذا آب         

شود و گاهي به ادويه و ادويه اين فعل يا به قتل بچه كنـد و يـا بـه                      فرمايد كه اسقاط گاهي به حركات حاصل مي         مي

تلخ و حريف باشد و مزلقـات       ادرار حيض فوت و يا به ازالق بچه و ادوية قاتل بچه تلخ بود و حريف و مدر حيض نيز                     

ادويه لزج است به شرب و حمول استعمال نمايند و از حركات فصد است و خصوصاً صافن بعـد باسـليق و خـصوص                        

بعد بزرگ شدن بچه و گرسنه داشتن و رياضت و جستن بسيار و برداشتن بـار گـران و تنقيـه و عطـسه  آوردن و از                     

مله كاغذ فتيله كرده يا پر مرغي يا چـوب بـه قـدر حجـم رحـم پـر از                     تدبير جيد در اين آن است كه در فم رحم حا          

اشنان يا سداب يا عرطنيثا يا سرخس تراشيده نرم كرده داخل كنند كه اين بالضرور ساقط كند و خصوصاً چـون بـه                       

ضي دواي از ادوية مسقطه مثل قطران و آب شحم حنظل و مانند آن آلوده كنند و ادوية مسقطه بعضي مفرداند و بع                     

كنيم اما از ادوية مفرده كه از شدت حرارت           مركب و در اين جا از هر دو طبقه هر آنچه در غرض اعمل است ذكر مي                

بعيدتر بود مثل افسنتين و شاهتره است و ادوية مفرده حار تخم شيطرج است و آن مشابه حرف بود و بوي تيز دارد                       

شرباً و حموالً و ضماداً روغن بلـسان را چـون حمـول كننـد               چون آن را بردارند اسقاط حمل كند و ايضاً تخم حرمل            

اخراج جنين و مشيمه كند و ايضاً حلتيت و قنه هر دو قوليست و ايضاً بخور مريم در اين باب بسيار قوي است شـربا                   

ه و معموالً حتي كه قومي گفته كه نهادن پاي حامله بر آن مؤدي به اسقاط گردد و عصارة او بر شكم طال كردن بچـ                        
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را فاسد كند فكيف حمول او با پنبة و كذلك عصارة سائر عرطنيثات و اگر اشنان فارسي سه درم بخـورد همـان روز                        

 و ايضاً اگر طبـيخ شـحم        1بچه بيندازد و چون كرمدانه دو دانگ تنوال كنند بچه بيفگند و حرارت و حرقت پيدا كند                

ه حمول سازند همين فعل كند و از ادوية جيده دارچينـي            حنظل در زراقه كه مذكر گردد و بچكانند و با در پشم پار            

است چون با فوه مخلوط سازند كه شرب و حمول او جنين را ساقط كند و مع ذلك تسكين غثيان نمايـد و از آنچـه           

بالخاصيت نافع به تميز سم خر است كه جنين زنده و مرده را خارج كنـد و از سـرگين او چـون در قمـع دود كنـد                             

 به سرعت خارج كند و كذلك تدفين به چشم ماهي شور و از ادوية مركبه مشروبه اين دوا در اسقاط و جنين ميت را

اخراج بچة مرده قولي است بگيرند حلتيت نيم درم برگ سداب خشك سه درم مر دو درم جمله يك شربت است بـا                  

الغار و مرو و قسط بحري  يانا وحبمطبوخ ابهل يك شربت صبح و يكي شام بخورانند و يا بگيرند زراوند طويل و خبط   

و سليخه سياه و فوه الصبغ و عصارة افسنتين و قروماناي تازة تيز و فلفل و مشكطرامشيع مساوي هـر روز دو مثقـال                       

تا ده روز خورانند و از ادويه جيده و مسقط به سهولت مع تسكين غثيان اين است كه دارچيني و قرومانـا ابهـل هـر                          

م هر روز سه درم بخورند كه گاهي مع ذلك تنقيبة نفاس و اخراج مشيمه كند و ترياق اربعـه                    يك ده درم مر پنج در     

در اسقاط و اخراج بچة مرده و قولي است و از فرزجات مغز كرمدانه است و از آن و از اشق فرزجه سـاخته بردارنـد و      

رشته بردارند كه بچـة زنـده و مـرده را           اين فرزجه نيكو است بگيرنت عصارة قثاءالحمار نه قيراط و در زهرة نر گاو س              

خارج كند و اين فرزجه قولوس است بگيرند خربق سياه و مويز زراوند و حرج بخـور مـريم و تخـم مـازريون و تخـم                           

حنظل و اشق سواي اشق همه را سائيده و اشق را در آب حل كرده و بياميزند و گاهي در اين زهره گاو نر و خـشك                           

ها سازند و اين فرزجه بسيار قوي اسـت بگيرنـد نوشـادر و سـوده ده درم در اشـق              رزجهكرده يك جزو داخل كرده ف     

محلول سه درم سرشته فرزجه ساخته بردارند و تمام شب بدارند و پايها بر تكيه بلند گذارند و ايضاً بـه مثـل طبـيخ                         

نند و زراقـة رحـم بايـد كـه          افسنتين و مثل عصارة سداب و مثل طبيخ ابهل و روغن بيد انجير به زراقه در رحم رسا                 

                                                           

1
  سخه معمول بخور مريم و اشنان كرمدانه هرسه از جالينوس منقول است به امنه عفي عنه ن.  
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نوك او املس باشد و از گردن به قدر طول قرن رحم زني كه عالج او كنند و به نوعي كه در فم رحم داخل شود زن                           

. احساس كند كه آن در فضاي داخل رحم رسيده و در آن چيزي كه قاتل بچه و مزلـق و مخـرج آن باشـد بچكاننـد                          

يه ديدان و خربق و نوشادر و زراوند و حرمل شرباً و حموالً به كار برنـد و                  خجندي گويد كه زر اسقاط جنين سائر ادو       

طبيخ ابهل و افسنتين و فوه نافع و اين دوا ساقط بچه و مشيمه كند ابهل برگ سداب پودينة خشك هر يك ده درم                        

 بـسرشند و از آن      مشكطرامشيع فوه الصبغ مرقرومانا هر يك پنج درم همه را سائيده به شيرة انجير يـا بـه طبـيخ او                    

صبح و شام مثل بيضة بخورند ابومنصور گويد كه سداب و فنجنكشت و جق نهري مجري مضر و مفسد حمل است و 

اشيايي كه در رحم رود و مني را فاسد كند كرفس و فطراساليون و باديان است و اما آنچه بچه را ساقط كند حمـول                         

آب سداب است و آنچه جنين را خارج نمايـد ايـن اسـت كـه                قطران و شاخ سداب و تخم حنظل و عرطنيثا و شرب            

ابهل سه درم هر روز تا سه روز متواتر بخورد و تا بوي ابهل در بول و عرق خود بيايد مگر آنكه تـب كنـد كـه در آن                              

 در اسـقاط بچـه      2حالت معالجه به عالج ديگر بايد كرد و دواء الحلتيت كه تب ربع را نافع است بدهند و اين معجون                   

قولي است ابهل پنجاه درم باقي اجزاي او همان است كه در قول خجندي گذشت و هر چه در باب عسر والدت بيايد                      

نويسد كه نيم درم شورة قلمي ناشتا خوردن و شاخ نـرم بيـد                مير عوض مي  . و ادرا حيض اعانت بر اسقاط جنين كند       

قاط كند و اگر كنجد سياه شب در آب تـر كننـد و              انجير به روغن بيد انجير آلوده در رحم شياف كردن به زودي اس            

صبح آن آب را صاف نموده بنوشند اسقاط كند و حيض بسته را بكشايد و صبر سقوطري و پيتس و مرمكي و بندال                       

همه را كوفته بيخته يا شراب صاليه نموده شياف ساخته برداشتن و در نيباب مجرب است و اندك شير عشر با پبـه                       

آرد و پوسـت آنجـا        نهادن بچة مرده زنده را في الفور بيندازد و حيض بسته بكشايد ليكن آماس مي              آلوده بر فم رحم     

  .ربايد تدارك آن ضرورت است و به نازك طبعان استعمال اين نشايد مي

  عسر والدت

                                                           

2
   .معجون مجرب بعضي اطبا ةنسخ.  
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بدان كه اسباب دشواري زادن هشت نوع است يكي آنكه به سبب حامله باشد كه ضعيف بود امـراض و گرسـنگي                      

ه باشد و يا ترمنده با غير معتاد حمل و وضع آن بود بلكه زادن او دفعة اول باشد پس خوف او بيـشتر و درد او                           كشيد

 سال ضعيف باشد و يا كثيرالشحم بسيار فربه بود و يا كمتر صابر بر وجع باشـد و يـا حركـت                        شديدتر بود و يا پيرانه    

كه بچه از شكل سهل الخـروج متغيـر شـود دوم آنكـه بـه                بسيار كند و از شكلي به شكل ديگر برگردد و بدان سبب             

سبب بچه بود و اين يا به جنس او باشد چه والدت مادينه في الجمله دشوارتر از والدت نرينـه بـود و يـا بـه سـبب                             

بزرگي بچه يا بزرگي سر او يا غلظ جرم او باشد يا به سبب فرط صغر و خفت او له فرود نيايد و يـا بـه سـبب تغييـر                            

او از استواي سبيل لغزنده باشد مثل آنكه دو سر بچه باشد يا مزاحمت چند بچـه بـود و هـر واحـد را مجـال                           خلقت  

حركت نباشد چه گاهي در يك شكم پنج بچه بلكه گاهي بيشتر از اين كوچك مختلف بود و گاهي چند بچه در يك                     

 و يا به سبب شكل خروج او غير طبيعي كيسه بود و يا به سبب ضعف يا موت بچه باشد و معونت از حركات او نباشد         

ها خارج شود و اين به سبب فساد حركـت بچـه              بود مثل آنكه از طرف پاي يا پهلو و دست يا پيچيده يا به زانو و ران                

يا به سبب كثرت تقلب والدة او بود و آنچه از اين امن دهد آن است كه طلق و وجع مائل به اسفل باشد و نفس نيك 

ه سبب رحم بود مثالً رحم كوچك باشد و يا خشك بسيار بود و رطوبت مزلق بچه در آن نباشد و يـا                       بود سوم آنكه ب   

در آن تنگي بسيار در خلقت يا از التحام قروح و سائر اسباب ضيق بود و يا در آن مرضي از امراض رويه مثل ورم يـا                           

ير مستولي بشگافد و حال او مثل حال ضيق         قرح يا شقاق يا بواسير رحم باشد و يا زن ؟ بود پس صفاق از فم رحم غ                 

چهارم آنكه به سبب مشيمه بود و اين چنان باشد كه مشيمه غلـيظ بـود و بـشگافد پـس بچـه                       . رحم در خلقت بود   

پـنجم  . مخلصي نيابد و يا رقيق بود و به سرعت بشگافد و رطوبات قبل از خروج بچه خارج شود و مادة مزلـق نمانـد                       

ر رحم باشد مثل آنكه در مثانه ورم يا آفت ديگر از حبس بول و غير آن بود و يـا در روده                       آنكه به سبب اعضاي مجاو    

ششم آنكه بـه سـبب وقـت والدت بـود           . براز خشك بسيار يا ورم يا قولنج از جنس ديگر با بواسير و شقاق مقعد بود               

هفتم آنكه . ر بر آن صعب گرددچنانچه به پيش از وقت والدت قصد بيرون آمدن كند و رعايت اذيت خود ننمايد و ام

هشتم آنكه از اسـباب خـارجي باشـد مثـل آنكـه             . به سبب قابله بود يعني در امري كه او را عمل بايد كرد خطا كند              
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سردي سخت بود و انقباض اعضاي والدت مشتد گردد و لهذا در بالد شمالي و رياح شمالي و در بالد و فصول بارد و                        

ي مثل اين عسر والدت به ترقيدن شكم و شگافتن مراق مؤدي گردد و يا گرمي شديد                 عسر والدت بسيار باشد و گاه     

باشد و ضعف قوت اشتداد نمايد يا غم و هم او ا به هم رسد و مثل آنكه زن اسـتعمال عطريـات و شـميدن خوشـبو                            

قـوت و غـشي     بسيار كرده باشد و بدان سبب رحم او دائم به سوي بال كشد و لهذا هنگـام دشـواري زادن و سـقوط                        

خوشبو زياده از حاجت در استرداد قوت بويانيدن نشايد و بدان كه بيشتر عسر والدت از اسباب مذكوره و از سـردي                      

هاي سينه و شش انجامد و به نفث الدم و سرفة سگي مؤدي گردد و گاهي به انقطـاع                     مقبض مكثف به گسستن رگ    

 زاد كند و گاهي امر در بعض ايشان به حدي رسـد كـه               اعصاب و عضل به سبب عروض شدت تمدد انجامد و به كزاز           

مراق بطن ايشان بشگافد و اين هنگام افراط تكاثف بود و عالمت عسر و سهولت والدت اين است كه اگر درد قبـل از                        

والدت به سوي پيش و شكم و عانه مائل باشد والدت سهل بود و اگر به سوي خلف و پشت ميل كند والدت صـعب                         

كامل گويد كه در اين همه اسباب چون زن را عطاس عارض شـود والدت او سـهل گـردد و چنانچـه                       باشد و صاحب    

بقراط گفته كه چون زن را مرض رحم و عسر والدت باشد و آن را عطاس به هم رسد اين دليل محمود بود و قوابـل                          

 حادتر و شديدتر باشد و چون       اند كه طلق در والدت دختران بسيار گردد اال ضعيف بود و در والدت پسران                ذكر كرده 

طريـق  . خون از زن قبل والدت خارج شود والدت او دشوار گردد و چون خروج خون تأخير كند والدت او آسان شود                    

تشخيص اسباب مذكوره بايد كه اوالً به سوي اسباب خارجي نگاه كنند پس هر كدام از آنكه يافته شود سـبب عـسر                       

 و فربهي و غيره زن بپرسند اگر سببي از آن معلوم شـود سـببش آن باشـد و اال                     همان باشد و اال از قابله حال ضعف       

حال كبر و صغر جنين و شكل خروج غيرطبيعي او و غير آن و ايضاً حال تنگي رحم و امـراض او و حـال مـشيمه و                            

همـان  اعضاي مجاورة رحم و مدت ايام والدت جدا جدا دريات كنند پس هر كدام از زن كه موجـود باشـد سـببش                        

عالج مشكطرامشيع پرسياوشان نخود سياه هر يك شش ماشه پوست پهلي املتاس قند سياه كهنه هـر واحـد                   . باشد

يك توله در آب جوشانيده صاف نموده بنوشند و شكم و پشت و اطراف و فرج را به روغن بنفـشه و روغـن ياسـمين                          

باشد و بـه آب گـرم تنهـا يـا در آن بابونـه و شـبت و       بمالد و اگر پيه مرغ و پيه بط و مغز ساق گاو اضافه كنند بهتر            
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مرزنجوش و اكليل الملك جوشانيده و نطول كنند و در آن بنشانند چنانچه آب تا نـاف باشـد و از كنـدش شـونيز و                          

جندبيدستر عطسه آرند و به وقت عطسه دهن و بيني بند كنند و از سم اسب و استر و خر دود كنند و اگر سـببش                          

اشد به زودي تدبير آن كنند تا بچه از تعب حركت و عدم حـصول خـروج هـالك نـشود و دايـه را                         مطبري مشيمه ب  

بفرمايند كه از پاكي آن را پاره كند و اگر سببش حرارت هوا و مزاج بود از تدابير مسخنة مذكوره احتراز نمايند و زن 

ن چه در اقوال حكما خواهد آمد عالج كنند         را در مكان معتدل بدارند و اگر از اين تدابير فائده نشود حسب سبب بدا              

و هر گاه درد والدت تا چهار روز بماند و ديگر عالمات موت جنين كه در تدبير اخراج جنين ميت بيايد دريافت شود                       

به تدبير اخراج آن پردازند بدانچه در آنجا مذكور گردد ذكر ادوية مفـرده و مركبـه كـه تـسهيل والدت كنـد تعليـق                  

ده درم در لته بسته بر آن زن و كذا تعليـق سـر رخمـه و كـذا قطعـة شـاخ گـوزن بـر آن زن و كـذا             زعفران خالص   

حجرالنار در پارچه بسته بر ران و كذا حقنة رحم به روغن ناروين و كذا تعليق هفت عدد حب الكلي با گرفتن چـوب             

ز سبز بـه سـائر عـروق او قلـع           شجرة او در دست يا تعليق او هر واحد مجرب سويدي است و گويند كه تعليق گشني                

كرده بر زن و كذا ؟ و كذا زمرد و كذا سنگ يشب و كذا ميعة يابسه و كذا شاخ راست بز بر ران چپ و كذا زبرجـد و                              

كذا دندان صبيان قبل از رسيدن آن بر زمين و در صفحة نقره پيچيده و كذا پوست مار بر ران و كذا بيخ بخور مريم                         

در گردن يا بر ران و كذا ايرسا و شرب و حمـول ايرسـا بـه عـسل و كـذا بوزيـدان و كـذا                           در رشته مثل قالده بسته      

قنطوريون غليظ و حقنة رحم به روغن حلبه و شرب آب فراسيون تازه يا طبيخ او تنها يا با بيخ ياسمين و كذا حـب                         

راب حلـو و كـذا تريـاق        النار از يك مثقال تا دو مثقال به شراب كهنه و كذا مغز سر خروس و يك حبه مشك در شـ                     

فاروق يك مثقال به جالب و كذا طبيخ سيساليوس به عسل و كذا آب نعنع ده درم و يا خـشك آن بـه شـراب يـك                            

سالة خوشبو و كذا خراطين سوده به جالب و فرزجة زوفاي رطب و زبدالبحر و اكليل الملك همـه مخلـوط كـرده و                        

ا شحم حنظل سه قيراط سوده بـه زهـرة نرگـاو سرشـته و بخـور                 كذا بلبل به تمامه سوخته خاكستر او به زيت و كذ          

سرگين اسپ و اكتحال به زهرة ظبي و لطوخ آن حوالي عانه و جلوس در طبـيخ سيـساليوس و گـرفتن اذريـون در                         

دست و نهادن موي انسان سوخته به گالب سرشته ؟؟؟ و كذا خاكستر چوب انجير و شرب و بخـور سـاذج هنـدي و                         
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خمه ميان هر دو پاي زن هر واحد تسهيل والدت كند و همچنين بخور تخم گـزر و نوشـيدن گـل                      نهادن بر بازوي ر   

بابونه نه ماشه جوشانيده با قدري عسل و تعليق نمك در پارچة سرخ بسته به طرف چپ و بستن بيخ سر پهو كه در                        

 روغن گاو آميخته هر واحـد       كمر و تعليق دندان مار كه در وقت حيات او گرفته باشند و فرزجة بيخ حنظل سوده به                 

نافع است ديگر بيخ چرچة مسلم از زمين برآرند و يكشبر از او بگيرند و زير ران زن گذارند يا بر آن يا بر عانه بندنـد                           

ديگـر  . انـد  كه در اين باب مجرب است و بستن دهنج فرنگي بر ران زن و به آب شسته نوشانيدن نيز مجـرب نوشـته                 

باشد در اندكي آب حل كـرده بدهنـد كـه             مي  نگريزي است به قدر گرين كه نيم ربع سرخ          انشمونيل پودر كه دواي ا    

كند و ديگر ابهل را سائيده از حرير بگذرانند و نيم مثقال از آن بخورند و سـه مثقـال سـبوس آن                         تسهيل والدت مي  

ديگـر  . حكيم علي است  جوشانيده صاف كرده آن آب را عقب آن بنوشند در تسهيل والدت و ادرار حيض از مجربات                  

پوست خيار شنبر در قدري آب شيره كشيده با زعفران و گالب و شـكر دادن جهـت عـسر والدت و اخـراج مـشيمه                          

مجرب است دوايي كه جهت عسر والدت و وجع بعد والدت و تمدد ثقل معمول اسـت باديـان خارخـسك هـر يـك                         

شه پوست خيار شنبر چار توله جوشانيده صاف        الصبغ هر يك چهار ماشه ترمس سه ما         شش ماشه مشكطرامشيع فوه   

نموده شربت بزوري بارد يا حار حسب مزاج داخل كرده بنوشند و روغن بابونه نيم گرم در حوالي عانه بمالنـد و ايـن                        

الثعلب عرق گاوزبان جوشـانيده صـاف كـرده از تخـم              نسخه مدر حيض است ايضاً پرسياوشان يك توله به عرق عنب          

يان هر يك شش ماشه در همان آب شيره كشيده شربت جعده داخل كرده قـرص ابهـل چهـار                    خرپزه خارخسك باد  

ايضاً نوشادر بريان؟ بريان مرداسنگ هر يك سه سرخ در پان داخل كـرده بدهنـد                . ماشه سوده بر آن پاشيده بنوشند     

اد كننـد بچـه     كه خون بردارد يك نيم برگ سداب قسط هر يك سه جزو به زهرة گاو سرشته بـر نـاف و زهـار ضـم                        

قرص صموغ كه تسهيل والدت كند و بچة مرده زنده در ساعت بيرون آرد و جاوشير سكبنيج بارزو هـر يـك                      . بلغزاند

غـذا  . يك درم حلتيت نيم درم جمله يك شربت است به آب سداب يـا طبـيخ حلبـه بدهنـد و همـين عمـل نمايـد                          

الثعلب حمـول كـردن        تخم خشخاش و آب عنب     نخوداب ديگر غنچة ياسمين و مقل و سليخة تخم حنظل و حلبه و            

نويسد كه در همه انواع اول به حمام برند و روغن زنبق يا زيت                كند اقوال حكما مصنف اقتباس مي       تسهيل والدت مي  
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و يا سرشف با پيه بط و مرغابي و مغز ساق گاو آميخته نيم گرم در آنجا نشسته بر پشت و تهيگـاه بمالنـد و بعـد از                             

الثعلب مرزنجوش فوه هر يك سه توله بنفشه   آبزن نشانند اكليل فنجنكشت بابونه حلبه بزر كتان عنبساعتي در اين

افروز و و خبازي و شبت همه سبز هر يك هفت توله برگ پنبة يـاغي پـازده تولـه جـوش                        برگ نيم و كرنب و بستان     

پوسـت خيـار شـنبر      .  مطبـوخ دهنـد    كرده به عمل آرند و همان وقت مطبوخ لوبيا و مشكطرامشيع نوشاند و يا ايـن               

پوست جوز پوست بادام هر يك سه توله فوه قرطم ابهل بنفشه ترمس تخم كرفس تخم خرپـزه هـر يـك نـه ماشـه                          

انيسون هفت ماشه ريوند خطائي چهار ماشه در عرق مكوه و خارخسك و باديان هر يك پانزده توله جوش كنند كـه                      

نار چهار توله داخل كرده بنوشند و سفوف پوست خيار شنبر دو مثقال به              به نيمه آيد ماليده و صاف نموده شربت دي        

نبات برابر با عرق گوكهر و نيم پاو سريع االثر است و كذا شير گاو نيم آثار روغن زرد هفت تولـه تـرنجبين يـا شـكر                            

 كرده زور كنـد بـه       ها نشسته نفس بند     سرخ نه توله و زن را بفرمايند كه تا سي قدم مشي كند به زودي بعده بر پاي                 

جانب اسفل و اگر دير شود بايد كه لعاب بزر كتان و حلب و روغن كتان آميخته نيم گرم بر فم رحم سخت بمالند و                         

اندك از آن در رحم چكانند و كذا كنجارة بادام تلخ و يا حستة شفتالو با پيه بط و مرغابي به روغن گـل و آب بـرگ                            

تان و اگر به هيچ تدبير برنيايد شورباي مرغ كالن مرغن شكم سير نوشانيده و گندنا و كذا كنجاره سرشف به روغن ك

دو عدد خشت نيم گرم نموده زير هر دو پا نهاده بر آن نشانده و بگويند كـه دم فـرو كـشد و سـعوط و دارشيـشعان                             

ـ          ريوند خطائي گل پنبه تربد سفيد هر يك هفت ماشه سنبل           يم بـه عمـل     الطيب چار ماشه جندبيدستر سه ماشه و ن

آرد و اگر به مجرد شروع ماه چهارم از حمل هر شب شير گاو نيم آثار عرق كيوژه                    آرند كه في الفور بچه را بيرون مي       

سه توله نبات يك و نيم توله وقت شب نوشانند و صبح خميرة مرواريد علوي خان نـه ماشـه ورق طـال يـك عـدد و                            

ل فرمايند تا ماه نهم بعده غذاي شب موقوف كرده شير هـر روز              شربت ياقوت سه توله عرق بيدمشك نه توله استعما        

به قدر طاقت افزايند و روغن بادام شيرين چهار درم شروع كنند و تا چهار پنج روز بر اين اكتفا نمايند و اگر اسـهال                         

پـس  . م رسـد به هم رسد شير و روغن را هرگز زياده نكنند و اال هر روز همين قدر روغن بيفزايند تا نوبت بيـست در               

مسيحي گويد كه هـر گـاه عـسر والدت از           . مشقت بزايد   شير و روغن تا به روز زاييدن بايد داد و از اين تدبير بچه بي              
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سدد نقطة نفس جنين باشد ارخاي عضو نمايند به ريختن روغن كنجد نيم گرم به طبيخ حلبـه يـا بـه آب مطبـوخ                         

مع ماءالعسل يا حامله را در آبزن آب مطبوخ بابونه و حلبه و بزر              خبازي يا آبي كه در آن تخم كتان جوشانيده باشند           

كتان و كرنب نشانند و گاهي دغدغة قوي ؟ و به ادوية معطسه و حبس نفس به قوت و دفع او به طرف مراق الـبطن                          

نفع كند و اگر عسر والدت به غشي و سقوط قوت انجامد بايد كه به شـمانيدن اشـياي خوشـبو و نوشـانيدن قـدري                          

ماءاللحم كه بر آن اندكي شراب قوي انداخته باشند معالجه نمايند و اگر عسر والدت از براز خشك محتبس در امعـا                      

باشد به حقنة لين اخراج آن كنند و اگر به سبب شكل غير طبيعي خروج جنين باشد قابله را بايد كه گاه آن را دفع                         

بي باشد كه بچه زياده از واحد بود يكي را دفع كنـد و يكـي را                 كند و گاه بكشد و گاه پيچد و گاه فرود آرد و اگر سب             

پس ديگري را اين همه تدبير به ماليمت به كار برد به عده تلطف نمايد بر موضع روغن نيم گرم به مرات                      . بيرون آرد 

ب نويسد كه چون وضـع حمـل قريـ          بوعلي مي . كثير بريزند و اگر عسر والدت به سبب موت بچه باشد عالجش بيايد            

شود بايد كه دوام استحمام و آبزن كنند و افضل آبزن آن است كه خارج از حمام باشد تـا ضـعف وارد نيـارد و عانـه                            

پشت و كنج ران به مثل روغن شبت و بابونه و خيري و غيره چرب كنند و بر اعضا و مفاصل او بمالنـد و بـر حمـول                             

هاي مرغيه لعابات مرغيه مثـل شـحوم ماكيـان و              و روغن  خوشبو ادامت نمايند و در ؟ و فم رحم او قيروطيات رفيقه           

مرغابي فربه نيم گرم ؟؟؟ اقرب است و خصوصاً چون قربح يا سميه بدن ؟ ؟ خشك باشد استعمال نمايند و بايد كـه                        

؟ آن را عسر والدت باشد يك ماه پيشتر روز ناشتا باز لعابات مثل لعاب بهدانه مع لعاب تخم كتان بنوشـد و كـذلك                         

ايام مخاص آب حلبه بياشامد و غذا از بقول ملينه و اسفيدجات لحوم فربه و ماكيان فربه سازد قوابض بـر ايـشان                       در  

حرام ؟ به غير فرج به مشك و عطر كنند و چون در روزه آغاز كند چيزي در مقدار كم و در غذائيت زيـاده بخـورد و         

و پايها دراز كند بعده ساعتي بر پشت بخوابد بعد از آن بر آن شراب ريحاني بنوشد و پس بايد كه زن ساعتي بنشيند 

دفعتةً برخيزد و بر نردبان باال رود و فرود آيد و آواز قوي دهد پس هر گاه اندك فم رحم بكشايد در كشادگي ازديـاد     

 نمايد بايد كه تزحر كند و تا ممكن باشد و خصوصاً هنگام شگافتن صفاق و تكليف عطاس نمايد و دهن خـود حتـي                       

تر استنشاق آن نمايد كه اين تدبير اخراج جنين و مـشيمه كنـد و                 االمكان بكشايد و هواي بسيار داخل كند تا زياده        
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بهترين چيزي كه بر آن هنگام وضع حمل بنشيند و كرسي و تكيه خلف او و اين بعد انتفاخ رحم بايد و اگر زن فربه                         

بعده . ير شكم داخل كند تا فم رحم او با فرج او ستوري گردد            باشد سرنگون باشد شود و سر فرود آرد و زانوي خود ز           

ها فراخ كند و بكشايد و چون ايـن بـه عمـل آرنـد و شـكم او را                      فرج او را ملينات مذكوره بمالد و بايد كه به انگشت          

به پخش كنند به سرعت مثل چار پايه بزايد و چون مشيمه ظاهر گردد و معلوم كنند كه بچه نزديك است و مشيمه 

چنين ايـذا نرسـد تـا         سبب غلظت خود نشگافد بايد كه به ناخن يا به آله در انگشت گرفته به ماليمت بشكافد تا اين                  

آنكه مشيمه بشگافد در رطوبت از آن سيالن نمايد و بچه بلغزد و اگر انشقاق مشيمه جلدي كند و جنين غير مـواق                       

زلقات و قيروطيات رقيقه و لعابات و شحوم گداخته و          منكب بر مخلص بود و مدت طول كند و فرج خشك گردد و م             

سفيدي بيضه و زردي آن در فرج بريزند و تدبير كسي كه بر آن والدت دشوار گردد به غير سبيل ادويه اين است كه 

چون والدت متعسر گردد و آن را خوشبوهاي مطبوع قدري قليل بشمانند اگر قوت ضعيف باشـد مـاءاللحم و اغذيـة                      

هاي شراب ريحاني خوشبو بنوشـانند بعـده بنـشانند و تعـديل               ر مثل نيمبرشت و مانند آن بخورانند و قدح        قليل القد 

مجلس او كنند و اگر زمستان باشد آتش بسيار روشن كنند و اگر تابستان بـود تـرويج آن نماينـد و تـا پهلـو در آب                            

ده جزو پودينه جوشانيده باشـند و مثافـه از          نيمگرم مائل به اندك حرارت بنشانند و خصوصاً در آب قمقم كه در آن               

مثل بردارند و عانه و اعضاي والدت و پشت او به قيروطيات و شحوم نيم گرم بمالند و خصوصاً اگر به سـبب بـرودت                         

باشد و كذلك لعابات و مزلقات استعمال كنند و گاهي احتياج به حقنه در فرج او گردد به طريقي كه زن بـه پـشت                         

هاي او تا ممكن باشد كشاده دارند دور آن مزلقـات و              هاي او بلند دارند و ران       زي سرين او نهند و پاي     بخوابد و تكيه    

غير آن به زرق بالغ و رانبوبة كه طول او زياده از طول رحم باشد بريزند و ساعتي بگذارند تا آنكه زنان گواهي دهنـد                         

 هنگام عطسه آورند و بردارند و بر كرسـي نـشانند و             كه فم رحم او كشاده شد و سيالن رطوبات آغاز كرد پس در آن             

امر كنند كه اسفل شكم او بيفشارند و تكليف تزحر دهند و خاصرتين او غمز نمايند پـس آن مـستلد بـود و گـاهي                          

احتياج به كشادن فرج او از لولب افتد تا فم رحم او ظاهر شود و بكشايد و بايد كه بر آن اشكالي از اين طاح و بـروق                            

گـردد و والدت      ر پشت خوابانيدن تجربه نمايند و تأمل كنند كه در كدامي از اين اشكال سر بچه از فرج قريب مي                   و ب 
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سهل گردد و حذر نمايد از آنكه قابله سختي در قبول دور گذاشتن مزلقات به فرج او نمايد و اگر اين تـدبير كفايـت                         

ادوية مسهله والدت از حبوب و غيـره بخوراننـد و زن نزايـد              نكند به ادويه و بخورات استعانت نمايند و چون از صبح            

بايد كه وقت نيم روز مرق لوبيا و نخود به روغن كنجد بنوشانند و چون شام گـردد چيـزي از حمـوالت كـه                           پس مي 

مذكور شود بردارند و بر آن خواب كنند و چون صبح شود به بعض بخورات و ذكر بايد تبخير نمايند و پس اعاده بـر                         

ميدن دوا كنند پس اگر فائده نشود و طال به آب سداب و آرد شيلم سرشته بر پـشت و نـاف كننـد و چـون درد                            آشا

تدبير زني كه پاي بچه او قبل از سر خارج شود بايد كـه            . اشتداد نمايد و خصوصاً به سبب سردي در فرج روغن نهند          

؟ بقعود گردد و ساقهاي او اندك اندك بلند كنند تا سر            تلطف نمايند و پاي را بازگردانند و نقلب او بمدارا كنند تا ؟؟            

او فرود آيد پس اگر چيزي از اين ممكن نبود بچه را بعصابها بربند و بيرون آرند پس اگر سواي قطع نباشد به طريق                        

 و  تدبير زني كه بچه او بر پهلو بيرون آمدن خواهد اين قريب آن است كه مذكور شد                . جنين ميت آن را به عمل آرند      

به برداشتن به سوي باال مستوي سازند و به نشاندن و بازگردانيدن به آهستگي تدبير زني كه بزايد و در رحـم او ورم                        

ها استعمال كنند بعد  از آن عملي كه براي زن فربه از هيئت والدت و عسر آن مذكور                     باشد بر آن قيروطيات و روغن     

ب بزرگي بچه دشوار بود بايد كه قابله در مثل اين جنين تمكن جيد              تدبير زني كه والدت او به سب      . شد به عمل آرند   

كند و تلطف در جذب او اندك اندك نمايد و اگر از اين خالصـي نـشود بچـه را بـه حاشـية خرقـه بربنـدد و يـا بـه                          

نيـز  آهستگي اندك اندك بكشند و اگر اين تدبير سود ندهد كالليب استعمال نمايند و بدان بيرون آرند و اگـر ايـن                       

سودمند نشود به قطع خارج نمايند و تدبير جنين ميت به عمل آرند و تدبير زني كه دشواري زادن او به سبب موت                       

تدبير غشي آن بـر چهـرة او آب         . بچه بود با ببري شكل او كه بادي اميد حيات او نباشد بعد از اين جدا مذكور گردد                 

و به شمانيدن خوشبو در دهن چكانيدن ماءاللحم بـه شـراب و             بزنند اگر خوف بازگرديدن بچه نباشد و تقويت قوت ا         

القوع اخراج بچه نمايد و چـون زن پوسـت            ادوية كه زادن آسان نمايد همه ادويه مخرج ديدان و حب          . افاويه بايد كرد  

خيار شنبر چهار مثقال به خوردني الحال بزايـد و خورانيـدن حلتيـت و جندبيدسـتر بـسيار نيكـو اسـت و خـوردن                          

يني در تسهيل طلق و والدت خيلي سودمند است و ايضاً طبيخ برگ خطمي رومي به آب و عـسل زادن بـسيار                       دارچ
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آسان كند و آب حلبه نيز تسهيل والدت نمايد و ايضاً اين دوا بالغ النفع است بگيرند پرسياوشان سوده بـه شـراب و                        

و است دارچيني ابهـل هـر واحـد ده درم           اندك روغن حل كنند و بنوشانند و همچنين مشكطرامشيع و اين حب نيك            

سليخه هفت درم قرفه مرمكي زراوند حرج قسط تلخ هر واحد پنج درم ميعه افيون هر واحد دو درم مشك ربـع درم                       

حبها سازند و سه مثقال با دو اوقيه شراب كهنه بخورند و نزد من بهتر اين است كـه وزن افيـون را كـم كننـد و بـر                              

صار ورزند و اين حب ديگر نيز خوب است ابهل ده درم سـداب پـنج درم حرمـل چهـار درم                      مقدار يك درم از آن اقت     

حلتيت اشق فوه هر واحد سه درم حب سازند و سه درم با طبيخ مدر حيض مثل طبيخ ابهل يا مشكطرامشيع و يا با                        

نيم درم فوه نـيم درم      طبيخ لوبياي سرخ يا به آب سداب بخورند و ايضاً حب جيد ابهل دو درم حلتيت نيم درم اشق                    

شـربت سـه درم هـر روز بـه اوقيـة آب             . و اين يك شربت است و  ايضاً زراوند طويل و فلفل و مر مساوي حب سازند                

ترمس و اين مسقط مسهل والدت منقي رحم به قوت است و مثل اين است درد اين باب مقل ارزق و مرو ابهل برابر                        

الدت كند و اين معجون بسيار نيكو است گويند كـه مثـل ايـن چيـزي                 از آن بنادق ساخه بخورند اسقاط و تسهيل و        

نيست بگيرند مرو و جندبيدستر و ميعه هر واحد مثقال ابهل نيم مثقال به عسل بسرشند شربتي دو مثقـال و بهتـر                       

ضمادات و طليه طبيخ تخـم حنظـل و آب رطـب او بهتـر               . اين است كه با شراب كهنه بخورانند به غايت مفيد است          

حموالت قوي در فـرود     . ت و بدان آب سداب بياميزند و اندكي مرمكي در آن داخل كرده بر عانه تا ناف طال كنند                  اس

آوردن چيزي كه منفصل شود پشم پارة در آب تخم حنظل و آب سداب آلوده بردارند و يا زراوند در صوف بردارند يا                       

يا شيافه از خربق و جاوشير زهرة نر گاو مساوي سـاحته            بخور مريم حمول كنند يا مويزج يا قثاء الحمار يا گندش و             

ادوية كه بالخاصيت عمل كند بايد كه زني را كه به دشواري زايد بگوينـد كـه                 . بردارند كه بچة زنده مرده را فرود آرد       

و در دست چپ خود مقتاطيس بگيرد و يا به خاكستر سم خر طال نمايد كه به غايت نافع است يا تبخير بدان نمايد                        

همچنين سم اسپ و كذلك تبخير به چشم ماهي شور گويند كه اگر بسد بر ران راسـت بندنـد عـسر والدت را نفـع                        

كند و گويند كه اگر اصطرك افريقي بر ران ببندند و آن را درد بهم نرسد و گوينـد كـه اگـر زعفـران سـوده بـه آب                              

ن تدخين آن عمر بسيار نيكو است و ايضاً به مـرو            سرشته از آن حرز سازند و تعليق بر آن نمايند مشيمه بيندازد دخ            
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و قنه و جاوشير به زهرة گاو سرشته از يك مثقال آن تبخير كنند و يا بگيرند گوگرد زرد و مرو سرخ و زهـرة گـاو و                            

جاوشير و قنه و بندقه ساخته بر آن بخور نمايند و تبخير از پوست مار يا سرگين كبوتر تسهيل والدت كند و گـاهي                        

مجوسـي گويـد كـه عـسر     .  باز والدت آسان كند ر پوست مار بچه را هالك كند و تبخير به جاوشير تنها و يا ؟؟      تبخي

والدت هرگاه به سبب فربهي زن يا صغر رحم يا از ضعف قوت وافصر باشد بايد زن را امر به كوشش در تزحر و طلـق     

گـرم بمالنـد و در آب مطبـوخ حلبـه و               زيت نيم  نمايند و پشت و زير ناف و شكم را به روغن شيري و روغن كنجد و               

الملك كه نيم گرم باشد بنشانند و در بيني فتيلة كاغذ داخل كرده عطسه آورند و قـدري                    تخم كتان و بابونه و اكليل     

آب پرسياوشان مطبوخ كه در آن عسل و اندكي زنبق حل كرده باشند بدهند و ايـضاً مشكطرامـشيع از يـك درم تـا           

 يا به آب حلبة مطبوخ دهند و فرزجه كه در آن اندك قطران باشد بردارند و اگر آشياة خطاف در آب                      يك مثقال تنها  

گرم ماليده صاف كرده مقدار چهار اوقيه زن بنوشد زادن بر آن سهل گردد و گويند كه هر گاه نسيم بـه سـم بخـور                          

ن  باشد آن را بر شكم بخوابانند و زانـوي           نمايد والدت او به آساني شود و معهذا هر گاه عسر والدت از شحم مفرط ز               

او زير رانهاي او بود بعده رحم و نواحي ناف و خاصره و پشت را به روغن و موم گداخته بمالند و قابله را امر كنند كه                           

انگشت به روغن و موم گداخته و روغن زردآلو در فم رحم داخل كرده و آن را اندك اندك بكشايد و اندرن آن روغن                        

 و اگر عسر الوالدت به زن بكر باشد عذره به درهم يا با دخال نر انگشت شق نمايد و اگر زن خائف باشـد آن را                           بمالد

دلير گردانند و تقويت نفس او كنند و امر به شدت طلق و تزحر نمايند و پس اگر آن را غشي افتد و قوت او از طلـق                            

بخير عود و صندل كنند و به مـاءاللحم و شـورباي بچـة         ضعيف شود و اشياي خوشبو مثل مشك و غاليه ببويانند و ت           

ماكيان غذا سازند و به اندك شراب ريحاني بنوشانند و اگر ورم نباشد و اگر در آنجا ورم باشد بايد كه تحليل ورم بـه                         

 نشانيدن در آب مطبوخ بابونه و اكليل الملك و پرسياوشان و حلبه و تخم كتان نمايند و اگر عـسر والدت بـه سـبب                        

بايد كه قصد تسكين آن كنند و كنج ران و خاصره را بفشارند به آهستگي روغـن موافـق       مرضي متقدم باشد پس مي    

بمالند و اما هر گاه عسر والدت به سبب براي بارد مكشف رحم باشد بايد كه زن را در حمام يا در جاي گرم نـشانند                          

ب گرم كه در آن حلبـه و بـزر كتـان و بابونـه و اكليـل                  و كنج ران و نواحي ناف و پشت به روغن ياسمين بمالند و آ             
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الملك جوشانيده باشند بر آن موضع بريزند و قدري شرب بـه روغـن زنبـق بنوشـاند و يـا انـدكي غاليـه يـا انـدكي                             

جندبيدستر در شراب حل كرده بنوشانند و اگر عسر والدت از هواي گرم و ؟ باشد كه بايد كـه زن را در جـاي سـرد               

 بادكش ترويج نمايد و بر شكم و كنج ران به صندل و گالب و كافور و آب مواد ضماد كنند و جالب و آب  نشانند و از  

انار و آب سرد اندك اندك بنوشانند و اگر عسر والدت به سبب كبد جنين يا صغر او يا بودن او صاحب ؟ از خروج بر                          

نويسند كه عالج كلـي عـسر والدت از           و جرجاني مي  ايالقي  . غير شكل طبيعي باشد بايد كه در آن عالج باليد نمايند          

هر سببي كه باشد اين است كه طبيخ حلبه و خبازي و لعاب تخم كتان و روغن كنجد نيم گرم بـر پـشت و زهـار و                            

پيغوله ران چكانند و در روغن بابونه يا شبت پرپشت و تهيگاه بمالند و به سوي اسفل مالندو در طبيخ حلبه و كرنب                       

 و شبت تا ناف نشانند و بفرمايند كه چند قدم راه رود و بعده بر پايهـاي خـود بنـشيند و پـس يكبـارگي                           و بزر كتان  

برخيزد و به مرات اين فعل كند و نفس خود فرو گيرد و قوت به اسفل و تزحر نمايد و ادويه معطـسه چـون فلفـل و             

م چكانند و موم روغن از پيه بط و پيه مرغ           كندش و عرطنيثا و غيره ببويانند تا عطسه كند و لعاب تخم كتان در رح              

با لعاب تخم كتان به فم رحم طال كنند و اسفيدباجات چرب با روغن پيه بط و پيه ماكيان بنوشـاند و چهـار مثقـال                          

پوست خيار شنبر كوفته بيخته با جالب يا شورباي مرغ فربه بدهند و طبيخ حلبه با روغن بادام خاصةً كـه بـا خرمـا                         

يا با تخم كتان دادن تسهيل والدت كند اگر بزر كتان كوفته در ماءالعسل و روغن كنجد بجوشانند و بـه               پخته باشند   

زهار و تهيگاه ضماد كنند نفع بخشد و باقي ادويه همان است كه در قول بوعلي مسطور شد و عالج خـاص هـر نـوع                       

زردة بيضه نيمبرشت و شورباي مرغ فربه       اين است كه اگر سبب ضعف و مرض زن بود تقويت او با شربه و ماء اللحم                  

ها كه مذكور شد بمالند و اگر سببش فربهي زن باشد بر روي او بخوابانند و سينه و شكم او بـر تكيـه                          نمايند و روغن  

ها و زانوهاي او فراهم آرند و فم رحم را به قيروطي چرب كنند و دواي معطس ببويانند و آنچه به سـبب                         نهند و پاي  

ر رحم آفتي يا ورم باشد معالجة آن كنند و آنچه به سـبب تنگـي رحـم و كـوچكي و خـشكي آن بـود                           رحم بود و د   

قيروطي و پيه بط و مرغ و روغن شبت و آبزن طبيخ مذكور و تعطيس به كار برند و آنچه به سبب غلظ مشيمه بـود                          

م كتان در رحم ريزد و به نـاخن       هاي دست چپ آن را بگيرد و نگاهدارد و در روغن كنجد به لعاب تخ                قابله با انگشت  
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دست راست يا به آهن مشيمه را بشگافد و آنچه به سبب رقت و زور و شـگافتن مـشيمه باشـد عالجـش بـه عـالج                            

خشكي رحم نمايند و آنچه به سبب مشاركات مثل ورم مثانه و معاي مستقيم در رحم باشد اول عهالجـش بدانچـه                      

هاي مزلقه به كار برند و عطسه آورند و اگر به سبب احتباس بـول و                  عابها و ل    در جايگاهش گذشت بايد كرد و روغن      

قبض طبيعت باشد حقنة لين به عمل آرند و شورباي خروس پير كه اندر آن نخود و شبت و باديـان و بـسفايج نـيم                          

 بمالنـد و    كوفته و تخم قرطم پخته باشند بدهند و طبيخ حلبه و خرما و روغن بادام بنوشانند و روغن شبت بر عانـه                     

ادوية مدرة بول دهند تا مثانه تهي گردد و آنچه به سبب بچه باشد پس اگر بر غير شكل طبيعي بود حيله نمايند تـا                         

بر شكل طبيعي باز آيد و آنچنان باشد كه بچه را باز پس گرداند و مثالً اگر پايها بيرون آمده باشد آن را باز پس برند                          

 راست بنشانند و مادرش را بر روي بخوابانند و چنانكه زن فربـه را تـا بـه سـر بچـه                       هاي او برافرازند و چنانكه      و ساق 

فروسو گرايد و اگر اين حيله ممكن نبود از اخراج اعضاي او مثل جنين است چاره نباشد و اگر به سـبب عظـم بچـه                          

و اگر عظم بچه مفرط باشد      ها و عطسه آوردن و طبيخ حلبه و خرما و روغن بادام عالج كنند                 ها و روغن    باشد به لعاب  

يا سر آن بزرگ بود يا سر بچه باشد يا خلقتي عجيب بود عالجش نيست جز آنكه اعضاي بچه قطع كنند و يك يـك     

عضو بيرون آرند و تدبيري كه از تدبير قبل والدت براي تسهيل و قلت درد يك ماه پيش از والدت به عمـل آرنـد از                          

ابن اليـاس گويـد كـه       . غير آن همان است كه در ابتداي قول بوعلي مذكور شد          بردن در حمام و نشانيدن در آبزن و         

عسر والدت اگر به سبب ضعف قوت دافعه باشد بر پشت و شكم روغن زنبق و كنجـد و زيـت بمالنـد و در آبـي كـه                             

ند و پارچة   بابونه و شبت و اكليل الملك و مرزنجوش و نمام و برگ كربن و چغندر و بزر كتان جوشانيده باشند بنشان                    

كتان به كندش و جندبيدستر آلوده نزد بيني دارند و چون عطسه آيد و دهن و بيني را به دست بگيرند و يا جـالب                         

از مشكطرامشيع و پرسياوشان هر واحد سه درم و شكر سفيد ده درم بنوشانند و يا بگيرند سم استر و چـشم مـاهي                        

 زن و كثرت پيه آن باشد به شكلي كه در قول مجوسي گذشـت               مساوي و بدان تبخير نمايند و آنچه به سبب فربهي         

بخوابانند و در رحم و نواحي ناف و خاصره و پشت آن را به روغن چربي بط و مرغابي و ماكيان و بز و مغز سـاق گـاو      

كه موم در آن گداخته باشند و روغن بنفشه بمالند و اگر به سبب بكر بودن زن باشد جندبيدستر و مـشك و شـونيز                         
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ببويانند و بيني بگيرند و سعي در طلق و تزحر نمايند و اگر به سبب قوت و تزحر و طلق آن را غشي عـارض گردنـد                           

غاليه و گالب ببويانند و اگر با وي حرارت مزاج باشد گالب و صندلين و گل سرخ و بنفشه تر ببويانند و اگر به سبب                         

 مسخنه تكميد نمايند و در حمام داخل كنند و آبـي كـه در               هواي سرد باشد حوالي كمرگاه در انتهاي او را بكمادت         

آن نمام و شبت و غيره كه در قول مجوسي مذكور شد جوشانيده باشند بر پشت ريزند و اگر به سـبب حـرارت هـوا                          

باشد پشت و قطن و گنج ران آن را به روغن گل و روغن بنفشه و روغن صندلين و گـالب بمالنـد و آب انـارين مـع                             

نويـسد كـه      كـازروني مـي   . ه با ترنجبين ده درم بنوشانند و غذا مزورة ماش به شيرة بادام و اسفاناخ دهند               تخم افشرد 

كننـد و ايـضاً شـورباي         هاي مزلقه در فرج بمالند و گاهي بدان حقنه رحم مي            بطول و آبزن به آب گرم كنند و روغن        

بدهند بعد از آن به سبب و بهي تنقل فرماينـد و            چرب بنوشانند و بااليش يك يا دو قدح شراب به اندك روغن بادام              

 خيار شنبر چهار مثقال جوشانيده و آب او با شربت مدر بدهنـد و يـا                 3تا به عصر اعانت بر خروج بچه نمايد و پوست         

با خارخسك و پرسياوشان و بيخ خطمي و تخم هليلون و ابهل و مشكطرامشيع جوشانيده و به شكر يا عسل شيرين                     

گويد كه از ادويه كه تسهيل والدت و اخراج مشيمه كند بعضي از آن به استعداد او از قبل                     د انطاكي مي  كرده بنوشانن 

باشد مثل شرب آب صعتر و حلبه و سه درم تخم نمام و پنج درم پوست خيار شنبر و دو درم زعفران هر كـدام كـه                           

 ران چپ به دست زن طـاهر در پارچـه از            ميسر آيد و كذا بخور به موي زن و گرفتن مغناطيس و تعليق كف دريا بر               

آرند مثل خـوردن يـك مثقـال          لباس بكر بسته ده درم زعفران خرد كرده و بعضي از آن وقت تعسر حال به عمل مي                 

ابن نوح گويـد كـه چـون        . مقل و دو درم گل ياسمين و تعليق ميعة و سر رخمه و پوست مار هر كدام كه يافته شود                   

ام داخل كنند و يا در آبزن هر روز يك سـاعت بنـشانند و شـكم و پـشت بـه روغـن                        وقت والدت قريب گردد در حم     

بمالند و اغذية لذيذه مثل شوربا و حلواي معمول به شكر و روغن بادام بخورانند و حتي كه وقت وروزه برسد و بـاقي                        

 ماكيـان فربـه و بـط        تدبير همان است كه آغاز قول ايالقي گذشت و اگر امر طول كند شورباي چرب بچه مرغ با پيه                  

                                                           

3
  جرب فصح.  
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ساخته بنوشند و اندك شراب ريحاني بدهند و اگر خوف باشد آب حلبه و خرماي مطبوخ يك رطل گرفتـه و انـدك                       

روغن بادام شيرين بر آن چكانيده دو سه مرتبه بنوشانند تا آن را قي نكند و بعـد از آن آب سـداب تريـا قـرص مـر                             

 مساوي دو درم بخورانند و اگر از بوي اين اشـيا كراهـت كنـد يـك                  بدهند و اگر امر مشتد گردد و حلتيت و جاوشير         

مثقال غاليه در شراب ريحاني حل كرده و بنوشانند و در تقويت او به ماءالحم و شراب خوشبو كنند بقراط گفته زني                      

منقلـب  را كه زادن او دشوار باشد چيزي مضر تر از كثرت تقلب او نيست بهر آنكـه بچـه را بـه انـواع اشـكال رويـه                             

روفس گفته كه زن باريك ميان و تنگ فرج و آنكه بيشتر زاييده باشد و الغر را وقت والدت خطر باشـد و                       . سازند  مي

جالينوس گويد كه كثرت شرب آب برف و آب سـرد زادن            . گفته كه چون زن بزايد و از خون پاك نگردد هالك شود           

بچه قبل وقت والدت عالمت عسر والدت اسـت و علـي            دشوار كند و صالبت بدن به دستور و گويد كه حركت كردن             

بن زين گويد كه اگر برگ خطمي بجوشانند و در آن آب اندكي روغن زرد و عسل داخل كرده و زن بخورد و جـسم                         

خود را نيز به آن طال نمايد عسر والدت را نفع بخشد و گويد كه چون زن را زادن دشوار گردد و رحـم آب حلبـه يـا           

هاي لين و اگر از مرو خربق و جاوشير            زراقه رسانند بعد ماليدن رحم به روغن گل يا به بعض روغن            آب تخم كتان به   

ها ساخته بردارد خوب است و زني كه قبل از پانزده سالگي حامله گردد بر آن خوف باشـد و بـه                        به زهرة نر گاو بلوط    

اف بنشانند و شـورباي چـرب بـا لعـاب تخـم             مشقت بزايد ميرعلي گويد كه در آبزن حلبه و تخم كتان و خبازي تا ن              

كتان بدهند و دو درم زعفران و زردة تخم مرغ حل كرده دادن مجرب است ابومنصور گويد كه زني حاملـه را بعـد از        

آنكه در ماه نهم از حمل داخل شد هر روز به ناشتا سه درم روغن بادام شـيرين دادم و از اغذيـة غليظـه و حريفـه و                             

هاي نرم چرب مقرر داشتم و در وقت خويش فرزندي در كمال نظافت به غيـر   هيز كنانيدم و طعام   حامضه و قابضه پر   

  .كرد كه ايشان را مثل اين عمل چيزي نيست احساس درد طلق بزاد و قابله ذكر مي

  احتباس مشيمه و جنين ميت

 نيايد و گاهي بچه در شـكم        اي كه در آن بچه پيچيده بود بيرون         گاه باشد كه بچه پيدا شود و مشيمه يعني پرده         

شود و عالمت موت بچه اين است كه بچـه در             مادر بميرد و خرج نشود و نشان عدم خروج مشيمه از قابله معلوم مي             
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شكم سخت گران گردد و هر گاه مادرش از پهلو به ديگر پهلو گردد مثل سنگ از جانبي به جانب ديگر منتقل شـود                        

وده باشد و پستان الغر و اهي شود و گاهي زردآب بدبو سيالن كند و اگر حامله                 و ناف سرد گردد و پيش از آن گرم ب         

را امراض حادة موذي شديد به حرارت عارض شده باشد بر مردنش تأكيد نمايد و گاهي هنگام موت جنين و قبل او                      

هـا و     لـب چشم حامله به عمق فرو رود و سفيدي چشم تيره گردد و گاهي گوش و سر بيني سفيد شود مع سـرخي                       

حال او مشابه به استسقاي لحمي گردد و بالجمله چون حركت بچه در شكم محسوس نشود و دسـت و پـاي حاملـه                        

عالج به زودي تمام در . سرد گردد و نفس متواتر شود و تا چهار روز درد والدت بماند بايد دانست كه بچه مرده است         

نگردد و مشكطرامشيع پرسياوشان ابهل هر يـك سـه درم           اخراج آن كوشند تا به عفونت مودي نشود و زن را هالك             

ترمس پودينه هر يك دو درم نبات سفيد ده مثقـال در آب جوشـانيده صـاف نمـوده بنوشـانند و عطـسه آوردن بـه                      

طريقي كه در عالج عسر والدت گفته شد مفيد بود و مرو جاوشير و خربق سفيد مساوي كوفته بيخته در زهرة گـاو                       

سداب خشك و تخم حنظل و قسط هر يك سه درم مرمكي يك درم سائيده بر ناف و عانـه ضـماد                      سرشته بردارند و    

كنند و از پوست مار و سرگين كبوتر زير زن دود كنند و اگر بدين تدبير بيرون نيايد بايد كـه قابلـه دسـت در فـرج                            

ذكر ادويه كه اخـراج مـشيمه و        . بودانداخته بيرون آرد و يا بچه را پاره پاره كرده و بيرون آرند و اين عمل خطرناك                  

بچة مرده كند تعليق حب الكلي هفت عدد و يا چوب آن و بعد سقوط مـشيمه بـه زودي جـدا كـردن آن و فرزجـه                            

ترمس تلخ و مرو عسل در اخراج مشيمه مجرب سويدي است و حمول گل شفتالو دو دانگ در اخـراج جنـين ميـت                        

ا و مطبوخ به ايرسا و كذا دماغ خـروس بـه ماءالعـسل و كـذا تخـم             مجرب است ابن ماجه است و شرب فراسيون تنه        

قطف كوفته نيم اوقيه در آب يك رطل جوشانيده تا نيم رطل بماند و كذا پياز نرگس چـار درم و كـذا بابونـه و كـذا                            

بـا آرد  پرسياوشان و بخور ابهل يا عود بلسان يا برگ سير و پوست او و ساق او يا سرگين گاو يا پشك بـز يـا شـونيز                            

شليم به شراب سرشته بنادق ساخته خشك كرده يا شيح كوهي يا نيـل هنـدي و حمـول قطـران و كـذا پودينـه و                           

جندبيدستر مساوي و كذا گل خيري زرد به عسل و كذا آرد شليم و كذا نقطه سفيد و كـذا قنـد و شـرب و حمـول                            

م خيري زرد به عسل و كذا ماشابه عـسل          جندبيدستر به عمل و كذا حب الكلي يك درم و كذا بيخ سوسن و كذا تخ               
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و كذا فطراساليون و كذا برنجاسف و كذا قنطوريون دقيق به آب سداب و كذا شيح جبلي و كذا سليخه و كذا شـونيز                        

و كذا مرو و كذا نيل هندي و كذا فوه الصبغ و كذا روغن قيصوم و طبيخ او و جلـوس در طبـيخ قيـصوم و كـذا بـيخ        

 ساق او و كذا شجرة خيري زرد و گل آن و كذا برنجاسف و كذا قنطوريون غلـيظ و فرزجـه و                       فاشرا و كذا برگ ثوم و     

بخورلين بلسان و كذا الدن و كذا پشك موش يك درم ماذريون يك درم به آب سرشته و تعليق دندان نـاب اسـپ و                       

د بخور مريم بر نـاف      كذا بسد و قطور خون مرغابي در رحم و شميدن كندش باريك سوه در خرقة كتان بسته و ضما                  

و عانه هر واحد مخرج مشيمه است و حمول تخم كتان و كذا نمام به شراب و كذا پياز نرگس چهار درم بـه عـسل و                     

كذا جاوشير و كذا گل خيري زرد سوده به روغن خيري سرشته و كذا هليـل تيمامـه سـوخته خاكـستر او بـه زيـت         

و كذا زهرة نر گاو به عسل و كـذا بـيخ سوسـن آسـمابخوني بـه                  سرشته و كذا قنه و كذا گل سوسن سفيد و تخم او             

عسل و كذا روغن او و كذا دارشيشعان و كذا خربق سياه و كذا كماشير به قوت قوي و كذا شير بتوع و كذا سم اسپ                          

سوخته به طال سرشته و كذا كندش سوده به عسل موم فتيله ساخته و كذا برگ پودينة نهري و كذا حرمل يك درم                       

رب احمول مشكطرامشيع و كذا ابهل و كذا عرطنيثا به عسل و كذا سرخس چار درم و كـذا جندبيدسـتر و كـذا                        و ش 

دارچيني و مرو و كذا قنطوريون غليظ و كذا قطران و كذا قرومانا و كذا قنطوريون دقيق و مرو عسل و كنـدر و كـذا                          

بسد و كذا پرسياوشان و شرب اشـنان پـنج درم و          اشق و كذا شونيز و كذا ؟؟؟ سفيد و كذا سليخه و كذا حاشا و كذا                 

كذا طبيخ گل خيري زرد و كذا طبيخ گل صنوبر كبار و بخور مشكطرامشيع و كذا ابهل و كـذا زفـت خـشك و كـذا                           

سرگين ماده گاو و كذا قرومانا و كذا قنه و جاوشير و گوگرد و بنادق ساخته و كذا پشك شتر عربي و كذا پشك بز و                          

ريون و كذا لبن بلسان مخلوط به روغن سوسن و ضماد كندش سوده به عسل سرشـته بـر عانـه و                      حمول و بخور ماز   

سره و حقنه رحم از مرمكي به آب سداب و شرب و جلوس در طبيخ لوبياي سرخ و طالي پيه مرغابي و علك البطم                        

جوائن اجمود بابرنگ   در رحم هر واحد مخرج جنين ميت است و به قول اطباي هند هالون ميتهي و كلونجي سونف ا                  

تخم من تخم گاجر تخم پياز مجموع يا هر چه از اينها ميسر آيد جوشانيده با قند سياه بدهند كه بچة مرده و زنـده                         

و مشيمه را برآرد و نكهه يا گوگل يا بهروزه را سوخته دود آن به فرج رسانند و پنبه به روغن بيد انجير آلوده بردارند                        
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آبزن كه بچة مرده و زنـده  . آب سائيده با پنبه بردارند كه از اين ادويه حيض بسته هم بكشايد           و يا پوست رئيهه را به       

و مشيمه را بيرون آرد و مشكطرامشيع برنجاسف وج تركي قسط سليخه ناخواه پودينه مرزنجوش تخم هليون حلبـه                   

ور مخرج جنـين ميـت و زنـده         فراسيون جعده عود بلسان آسارون هر يك جزوي بجوشانند و زن را در آن نشانند بخ               

سداب تخم گزر و سم اسپ و موي آدمي و جاوشير و سرگين باز مرمكي مقل سكبينج سم خر حلتيت دو قـو تخـم                         

حنظل فرفيون خربق كندش از اين ادويه هر چه مناسب باشد به زهرة گاو سرشـته بخـور نماينـد حـسب نـافع مـر                          

فرزجـه اخـراج جنـين و       . خورند اخراج ما فـي الـرحم نمايـد        جاوشير سكبينج مساوي گرفته حب سازند و سه درم ب         

مشيمه كند و قاتل جنين و مدر حيض است اشنان و عرطنيثا قطران شحم حنظل قثاءالحمار خربق سـياه مـوي زج         

نوشادزراوند مازريون جاوشير مر صاف سكبينج روغن بيدانجير زهرة گاو مفرد و مجموع به دستور استعمال كننـد و                   

فرمايد بدان كـه چـون والدت تـا چهـار روز             اقوال حذاق شيخ مي   . ه در عسر والدت گذشت به كار برند       قرص فموغ ك  

دشوار گردد بچه بميرد پس به خالصي مادرش مشغول شوند و به حيـات بچـه اشـتغال ننماينـد بلكـه در اخـراج او         

را به نوبـه دود كـردن بچـة         كوشش كنند و چون روغن بلسان حمول كنند اخراج بچه و مشيمه نمايد و سرگين خر                 

مرده را به سرعت بيرون آرد و كذلك تدخين به چشم ماهي شور و ابضاً براي بچة مرده بگيرند سه اوقيه آب سـداب                        

و مثل او آب حلبه مطبوخ به انجير خوب جوش كرده و سه درم صعتر و بنوشانند كه بچة مـرده را بلغزانـد و گـاهي                           

نوشانند و يا قي كنند و عطسه آورند و آب            يك اوقيه خطمي پاشيده باشند مي     آب سرد مصفي مقدار رطل كه بر آن         

سداب بسيار به روغن حلبة مطبوخ به خرما براي مشيمه نيكو است و باقي ادويه در بحث ضـرورت اسـقاط در قـول                        

ار گردد  شيخ گذشت و تدبير بعضي قدما در اخراج جنين ميت و قطع ا به آهن اين است كه چون والدت حامله دشو                     

نگاه كنند كه آن سليم است يا غير سليم پس اگر سليم بود اقدام به عالج آن نمايند و اال از آن بازدارنـد و زنـي كـه          

حال او ردي باشد آن را غشي مع سهرو نسيان و استرخا و خلع عارض شود و چون آن را آواز دهند جـواب ندهـد و                           

ه بر آن غشي افتد و بعضي را از ايشان تشنج مع تمدد افتد و عـصب               اگر ندا به آواز بلند دهند جواب ضعيف دهد بعد         

آن مضطرب گردد و از غذا باز ماند و نبض آن صغير متواتر بود و زني كه سـليم باشـد آن را چيـزي از ايـن اعـراض                              
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عارض نشود پس در آن اخراج جنين و قطع آن به عمل آرند و طريقش در قانون و كامـل الـصناعة مفـصل مـسطور                          

ت اگر ضرورت باشد در آنجا مطالعه نمايند و بعد استعمال عمل باليد انواع عالج اورام حار رحم بـه عمـل آرنـد و                         اس

اگر نزف الدم عارض شود هر چع در بحث كثرت طمث گذشت بدان معالجه نمايند و حيله كه در اخراج مـشيمه بـه                  

رند و منحزين و دهن را بگيرند و شكم توتر و           كنند اين است كه اگر به چيزي معطس عطسه آو           غير دو استعمال مي   

تمدد نمايد و مشيمه بلغزد و چون مشيمه ظاهر شود قابله آن را اندك اندك به آهستگي بكشد و اگر خـوف انقطـاع          

آن باشد آنچه به دست آيد آن را بر ران زن به اعتدال بندند و به تعطيس مشغول شوند و چـون در سـقوط مـشيمه                           

 نكشند بلكه بر آنها از باال بندند و تا به باال زود و اگر به قعر رحم چسبيده باشد در جدا كـردن آن                         دير گردد و آن را    

تلطف و مدارا نمايند به تحريك خفيف از هر جانب تا رباطات مسترخي گردد و در اين امر اصالً سختي نكنند و اگـر                        

وسيع آن نمايند و يا به انگشت فراخ كننـد و يـا             احتباس او به سبب شدت انسداد و انقباض فم رحم باشد حيله در ت             

قيروطات حار مرخي در آن ريزند بر اقرب شكل زن كه رسيدن آن در آن ممكن باشد و گاهي خوابيدن او بـر پـشت      

ها و تضميد به اضمدة ملينه و زير ناف و كمرگاه اعانـت كنـد و گـاهي لطـخ                      اين را موافق تر بود بر اين مالش روغن        

كفايت كند بعده تدابير معطسه و بخورات و آبزنات و مشروبات به كار برند و هر حيلة آن به عمل آرنـد                      انگشت قابله   

شود و استعانت به مدرات قويه نمايند و آبـزن طبـيخ اشـنان اسـتعمال                  چه مشيمه در اندك مدت متعفن و بدبو مي        

ين و اخراج آن نمايد و چون خارج شـود     كنند كه آن مشيمه را ساقط كند و ريختن مرهم باسليقون در رحم نيز تعف              

روغن گل و مانند آن استعمال كنند و اين دوا از مزلقات آن است آب رماد تازه كـه بـر آن خطمـي پاشـيده باشـند                            

اي كه در بـاب ضـرورت اسـقاط مـذكور شـد و                بنوشند و با قدري پنجال باز بخورانند يا حمول نمايند و بر آن ادويه             

ال كنند و از بخورات جيد بخور به خربق سفيد يا سرگين كبوتر يا زراونـد اسـت و بعـضي                     فرزجات و بخورات استعم   

اند كه قابله دست را به خرقه پيچيده و در فرج داخل كرده مشيمه را اخذ كند و اين عالج مولم اسـت                         قدما امر كرده  

 خبيثـه بـه سـبب صـعود ؟؟؟          و چون مشيمه بيرون نيايد متعفن گردد و بعد چند روز خارج شود ليكن زن را حالت                

رويه از مشيمه به سوي دماغ و قلب و معده عارض گردد و پس بايد كه جهت رفع اذيـت آنهـا بـه بخـورات خوشـبو                            



1590 

 

استعانت نمايند و ميسوسن و دواءالمسك بخورانند و بر قلب و معده طال به ادوية قلبيـة خوشـبو اسـتعمال كننـد و                        

اونيدوس گفته كـه اگـر مـشيمه در         . كنيم  اند آن را به لفظه حكايت مي        دهبعض قدما در اخراج مشيمه قولي بيان كر       

رحم بعد خروج بچه باقي بماند پس اگر فم رحم كشاده باشد و مشيمه پيچيده شود و مثل كره شود در جانب رحـم                  

ـ                         دان بماند خروج آن سهل بود بايد كه قابله دست چپ گرم كرده به روغن چرب نموده در عمق رحم داخل كنـد و ب

تفتيش نمايد حتي كه مشيمه در گردن رحم پيچيده يافته شود و آن را راست نكشد كه از آن خـوف انقـالب رحـم                         

است و به سختي هم نكشد بلكه اوالً به آهستگي به سوي راست و چپ بجنباند بعده در كميت جذب افزايـد كـه در                         

ايم استعمال نماينـد ئـو        ج كه براي اين ذكر كرده     آن هنگام از چسبيدگي جدا شود و اگر فم رحم بند باشد انواع عال             

اگر قوت ضعيف نباشد اشياي محرك عطاس و بخورات به افاويه استعمال كنند پس اگر فم رحم كشاده گردد دست                    

داخل كرده به نوعي كه گفته شده بيرون آرد و اگر مشيمه به اين اشيا خارج نشود قلق بر دل نيارند كـه بعـد چنـد                           

دد و مثل ماهيت خون سائل شود ليكن بدبوي او دردسر آرد و معده را فاسد كند و كرب پيـدا نمايـد                       روز تحليل گر  

پس در اخراج آن استعمال نمايند و در استعمال دخنه به اشياي موافقه آن اقتصار نكنند و گفتـه كـه در ايـن بـاب                          

نويسيم و او امر كـرده كـه ادويـة حريفـه            ايم و غير او قولي گفته بر وجه او نيز مي            دخنة حرف و انجير خشك ازموده     

مثل سداب و فراسيون و قيصوم روغن سوسن و روغن حنا به قدري كه ادويه تر شود و در ديگ نو جمع كرده سر تو                 

بند نمايند و در آن سوراخ كوچك كنند و در ثقبه انبويه داخل كرده زير او آتش كنند چون يـك جـوش آيـد فـرود          

زد يك كرسي كه بر آن زن نشيند بيارند و انبوبـه در فـرج او گذارنـد و نـواحي آن از پارچـة                         آورده بر اخگر نهند و ن     

بسيار بپوشند تا بخار آن برنيايد و بر اين هيئت تا دو ساعت بگذارند تا آنكه مشيمه فرود آيد و اگر اين كفايت نكنـد                         

ال آن بعد تبخير در قوت قويتر و نافذتر         و بخار از اخراج آن ضعيف شود ضمادات مسقط جنين به كار برند كه استعم              

نويسد كه تدبير زني كه زادن او به سبب موت جنين يا سوء شكل آنكه در آن اميد حيات نباشد                      ايضاً شيخ مي  . باشد

دشوار گردد اين است كه ادوية مخرج جنين ميت استعمال كنند پس اگر از اين فائده نشود بصنانير گرفته پاره پاره                     

ن آرند و در اخراج و استعمال نمايند قبل از آنكه فاسد گردد و اگر سر بچه بـزرگ باشـد و شكـستن يـا                          كرده و بيرو  



1591 

 

ابن عباس گويد كه هر گاه مشيمه محتبس شود يا          . بريدن او ممكن بود تا آنچه دردي باشد سائل شود به عمل آرند            

خ ترمس و پودينه بخورانند و ايضاً ايـن دوا          در رحم بچه مرده باشد بايد كه چيزي از ابهل و مشكطرامشيع با ؟ مطبو              

ابهل زراوند طويل آسارون ميعة سائله عسل لبني هر واحد يك جـزو باريـك سـائيده بـه عـسل كـف گرفتـه                         . دهند

بسرشند شربتي دو درم به آب گرم و اگر مشيمه خارج نشود اندك جاوشير و ابوال اهل به شراب يا به آبي كه در آن                         

شند بخوراند و يا بگيرند مرو قنه و جاوشير و زهره گاو هر واحد يك جزو جندبيدستر نـيم جـزو                     پودينه جوشانيده با  

باريك ساخته يك درم به آب مطبوخ باديان و ابهل بدهند و از آنچه اين فعل كند خوردن شگوفه كرنب و تخم او به                        

د مدحرج و ابهل و حرف هر واحـد يـك           شراب است و يا مرو قطران را بر ذكر طال كرده با زن مجامعت نمايد و زراون                

جنين ميت و مشيمه را بيرون آرد و ايضاً حرمل ابهـل تـرمس              . جزو باريك سائيده به زهرة گاو شياف ساخته بردارد        

هر واحد يك جزو مر جاوشير هر واحد نيم جزو جندبيدستر ربع جزو همه را باريك سائيده يـك درم بـه آب طبـيخ                         

رزجات كه در احتباس طمث مذكور شد زن بردارد و السيما قطـران و بايـد كـه هرگـاه                    كرنب و پودينه بخورانند و ف     

ابـن اليـاس    . مشيمه محتبس گردد در معالجة او تأخير نكنند و در اخراج آن مبادرت نمايند و اال از آن هالك شـود                    

 و مـشك عطـسه      گويد كه جلب از مشكطرامشيع و غير آنكه در عالج اين مذكور شد بدهند و بـه كنـدش و شـونيز                     

آورند و هنگام عطسه دهن و بيني بند كنند و يا اين دوا دو درم به آب نيم گرم بدهند و نسخة او همان است كه در                           

قول ابن عباس گذشت ليكن مشكطرامشيع پرسياوشان عوض ميعة سائله است و از ترمس و زراونـد و غيـره كـه در                       

سعيد گويـد كـه بـه       . قنه و غيره كه همانجا گذشت بخورانند      قول شيخ مذكور مسطور شد شياف سازند و دواي مرو           

مرمكي بخور كنند و شوربا و شراب و طبيخ حلبه و خرما سداب بنوشانند و اگر دهن رحم تنگ باشد در رحم روغن                       

انطاكي گويد بهترين ادويه كه اخراج جنين و مشيمه كند نشـستن در طبـيخ               . گرم چكانند و در آب نيم گرم نشانند       

ه و سير است و حمول مرو حلتيت و بخور بدان و شرب آب كرفس و حمول تخم او قطران و كذا تخم حنظل به                         بابون

زهرة گاو و طبيخ كنجد و بيخ آن و كذا ترمس شرباً و جلوساً و الون بخوراً و كذا نسرين و كرنـب و تخـم او بـه هـر                               

د بخورند و بااليش آب سداب بنوشند و مويز جبلي          طريق استعمال نمايند و كندش طالً و بخوراً و حموالً و تخم رشا            
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مطلقاً نافع خجندي گويد كه اين شربت مزلق جنين ميت است انجير ده عدد حلبه يك قبضه هـر دو جـوش كـرده                        

سي درم از آب آن بگيرند و كذا سه اوقيه آب سداب و سه درم صعتر و كذا خطمي اوقيه و اين فرزجـه مخـرج بچـة                  

مويزج زراوند حرج اشق عرطنيثا زهرة نر گاو و شحم حنظل تخم مازريون مساوي اشق را بـه                  مرده است خربق سياه     

  .آب حل كرده و ادويه ديگر سوده سرشته از آن فرزجه سازند

  احتباس نفاس

آيد مدت او در تولد پسر از بست و پنج روز تا سي روز بود و در دختـر سـي و پـنج                          خوني كه بعد تولد بچه برمي     

روز باشد و اين در اكثر بود و احتباس آن مودي به حميات صعبه و به اورام صعب گـردد و از آن خـوف                         روز تا چهل    

خصوص زني كه قوي و توانـا بـود و خـون بـسيار              . حدوث همان امراض رويه است كه از احتباس طمث عارض شود          

. دارد و محتـاج تـدبير نيـست       داشته باشد و اگر زن ضعيف و الغر بود و بعد والدت خون كمتر آيد اين ضـرر كمتـر                     

آنچه در عالج احتباس طمث مذكور شد بـه كـار برنـد و يـا مطبـوخ تخـم كـرفس و باديـان و پرسياوشـان و                             : عالج

مشكطرامشيع هر واحد يك درم با شكر سفيد ده درم بدهند و يا باديان خارخسك انيسون خطمي خبازي هـر يـك                      

شانيده صاف نموده شربت بزوري حار سـه تولـه داخـل كـرده              شش ماشه قرطم نه ماشه پوست املتاس يك توله جو         

الثعلب ده توله جوشانيده و كذا گره بانس تا سه روز نيز مفيـد         بنوشانند و نوشيدن مطبوخ قرورة كپاس در عرق عنب        

است و اگر احتباس نفاس با تپ كثرت تشنگي باشد تخم خطمي خبازي تخم خيارين نيم كوفته هر يك شش ماشه      

ه نيم كوفته نه ماشه خيسانيده لعاب اسپغول شش ماشه نبات يك نيم توله داخل كرده بدهند و زني را از                     تخم خرپز 

الثعلب اصل السوس     احتباس انفاس تپ و سوزش دست و پا و ورم اطراف ظاهر شد والد ما جد ؟ خطمي باديان عنب                   

 صاف نموده دادند همه عوارض برطرف       مقشر تخم خرپزه هر يك شش ماشه جوشانيده خميرة بنفشه دو توله ماليده            

شد و اگر حبس خون نفاس موجب ورم رحم گردد و از فصد نجات حاصل شود و گاهي براي احتباس نفاس كـه بـا                         

الثعلب جوشانيده گلقند شربت بزوري نوشـانيدن و عـوض آب             تپ باشد گاوزبان خارخسك تخم خرپزه به عرق عنب        

روغن دهند  كند و غذاي روز ؟ ماليم و غذاي شب آب گوشت بي رار نفاس ميالثعلب دادن در دو سه روز اد        عرق عنب 
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الثعلب شاهتره هر يك شش ماشه فوه الـصبغ پرسياوشـان هـر يـك                 و اگر از حبس خون نفاس پيچ شكم باشد عنب         

چهار ماشه پوست خيار شنبر دو توله خارخسك تخم خرپزه هر يك شش ماشه جوشانيده گلقنـد سـه تولـه داخـل                       

اقوال اطبا سويدي گويد كه چون خاكستر چوب بلوط به زيت خوشـبو آميختـه سـه مرتبـه بليـسند در                      . دهندكرده  

ابراي خوالف بعد نفاس و تسكين وجع آن مجرب من است و شرب و حمول غاليه و كذا شـرب طبـيخ پوسـت پيـاز                          

امشيع و كذا زراوند حرج براي تنقية رحم از نفاس بالخاصيت مجرب است و شرب و حمول حب بلسان و كذا مشكطر 

و طويل و كذا آسارون مخلوط به عسل و كذا فرفيون و كذا نانخواه و كذا خود كـذا قنطوريـون دقيـق و حمـول آب                           

قيصوم و مرو كذا دو قوه شرب فاوانيا به قدر بادام و كذا راوند طويل به فلفل و كذا طبيخ لوبيا و اكل جرم آن و كـذا                            

كذا طبيخ برگ باديان و كـذا فطراسـاليون و كـذا حـب الغـار و جلـوس در طبـيخ                      كما فيطوس صنوبري به عسل و       

فرمايد كه هر گاه زن بزايد يـا اسـقاط كنـد و               شيخ مي . فاشراي كوفته و اكل كرنب هر واحد منقي خون نفاس است          

ه اگـر بنـد   معلوم شود كه خون آن كم آمده يا نيامده صواب آن است كه در ادرار و ترقيق خون آن كوشند بهـر آنكـ        

شود اورام حادث كند و تعطيس در اين نيز نافع است و از اوخنه در اين آن است كه به حرمل و مرو خـردل و مقـل                            

بخور كنند و ايضاً تدخين به چشم ماهي شور يا به سم اسب يا خر نمايند و اگر از اين غنا حاصل نشود فصد صـافن                          

مجوسي . تر كند   ريم را منع نمايد و گاهي فصد مابض ركيه او را قوي           البد است تا خون را خارج كند و ضرر امتال و تو           

گويد كه چون خوف نفاس بند شود و زن پاك نگردد آبي كه در آن كرنب و پرسياوشان و مشكطرامشيع جوشـانيده                      

. باشند در آن اندك روغن زيت غسيل حل كرده بنوشند و شورباي گوشت مطبوخ بـه آب كرنـب و شـبت بياشـامند                       

گويد كه بخور به مرمكي نمايند و آب مطبوخ پرسياوشان به شكر بنوشانند و شورباي گوشت كبوتر يا نخـود و         سعيد  

انطاكي گويد كه آنچه خوالـف و ريـاح و مـابقي از خـون فاسـد ببـرد بهتـرين آن در                       . شبت و دارچيني پخته بدهند    

د و به عسل و روغن بنوشند و در تابستان          زمستان تخم كرفس و زنجبيل و زرنباد و شونيز و قرطم است كه بجوشانن             

مؤلف اقتباس گويد   . خطمي و انيسون و باديان و اشنه به شكر است و مرو روغن بان از اجود فرازج در هر وقت است                    

كه در احتباس نفاس فصد هر دو صافن كنند و اين ماءاالصول دهند پوست بيخ باديان پوسـت بـيخ كاسـني و بـيخ                         
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خ كبر و بيخ مهك مقشر هر يك پنج ماشه باديان بادرنجبويه مكوه بنفشه هر يك هفت ماشه            اذخر و بيخ كرفس و بي     

قنطوريون دقيق ترمس انيسون هر يك چهار ماشه گلقند سه توله تا يك هفته و غذا شورباي بچـة مـرغ كـه نخـود                         

كبار كنند مع اضافة بعضي ادويـة       كابلي در آن افتاده باشد تنها يا با نان خورانند و اگر حاجت افتد تنقيه به ايارجات                  

مسهله مانند ريوند خطائي و تربد سفيد هر يك هفت ماشه سنا يك توله ترنجبين چار توله خيار شـنبر شـش تولـه                        

شربت دينار چهار توله روغن بادام پنج ماشه در ماءاالصول مذكور و غذا به دستور و روز ديگـر دواءالمـسك معتـدل                       

 ماشه ورق نقره پيچيده بليسانند و باالي آن مشكطرامشيع باديان تخم خرپزه هـر               علوي خان هفت ماشه جدوار يك     

يك نه ماشه انيسون صغر هر يك چهار ماشه جوش كرده شربت بزور چهـار تولـه تـودري و يـا حـرف هفـت ماشـه                            

ق بتنـا  پاشيده بنوشاند و همين نمط چهار پنج روز مسهل داده جهت تعديل مزاج دواءالمسك تلخ هفت ماشه با عـر                   

  .كوشش توله استعمال نمايند

  كثرت نفاس

هـر چـه در عـالج       : عـالج . هر گاه خون نفاس زياده آيد در آن خوف سقوط قوت است تدبير حبس آن بايد كـرد                 

كثرت طمث مذكور شد حسب رعليت مزاج استعمال نمايند و يا هر صبح قرص كهربا دو مثقال گل مختوم يـا گـل                       

ا هم ممزوج كرده همراه رب بهي بخورند و قرص كهربا يا قرص گلنار كوفتـه در پارچـه                   ارمني گلنار نيم نيم مثقال ب     

باريك پوئلي بسته در فرج نهند و يا گل ارمني و دم االخوين كهربا صدف سوخته سنگ جراحت هر واحد يك ماشه                      

 توله برآورده تخم بارتنگ     كوفته بيخته بخورند بعد آن شيرة بيخ انجبار چهار ماشه در گالب دو توله عرق گاوزبان ده                

نويسد كه چون خون نفاس كثرت پـذيرد بايـد            شود بوعلي مي    شش ماشه پاشيده بنوشند و گاهي فصد نيز مفيد مي         

هاي زن به عصبابه بندند و بر شكم او پارچه به سركه تر كرده نهند و شيافات از مثل گلنار و كهربـا و گـل                            كه دست 

و بايد كه از ادوية كاويه اجتناب نمايند كه آن رحم را بـه سـبب عـصبانيت ادرو                  سرخ و كندر با شراب عفص بردارند        

ابن هبـة اهللا گويـد كـه    . بست و گويند كه تعليق سرگين خوك در صوف بر ران آن در اين باب بالخاصيت نافع است      

غذيه و اشـربة ممـسك      اگر خون نفاس زياده آيد تقويت قوت به ماءاللحم و شراب در روائح طيبه كنند و به ادويه و ا                   
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  .حيض معالجه نمايند

  عقر و عسر حبل

يعني زني كه آبستن نشود يا به دشواري آبستن شود و اين يا از جانب زن باشد و يا از جانب مرد يا از جانب هـر                           

نوع اول آنكه سبب در مني مرد يـا زن باشـد و آن              . دو و اسباب مانع حمل مشترك در مردان و زنان شش نوع است            

لت مني يا سوء مزاج مخالف قوت توليد است حار باشد يا بارد برودت طبيعي يا از برودت طول احتبـاس و يـا                        مثل ق 

رطوبت و يا يبوست و سبب اين اغذيه غير موافقه و ايضاً حمضات باشد كه آن منجمله اشياي مبرد و ؟؟؟ است و گاه 

ل يا مفسد غذاي بچه بود كه به سوي رحم آيد و            سوء مزاجي كه در مني باشد مانع توليد نبود بلكه موجب عسر حب            

گاهي سبب در مني چنان باشد كه مني مرد در تأثير مخالف مني زن بود چنانچه مني يكي از آن هر دو حار محرق                        

يا بارد و مجمد يا رطب سيال غير مليث و رحم يا يابس غير منبسط در رحم باشد و از آن هر دو بچه پيـدا نـشود و                             

از مرد و زن مبدل شود از هر دو بچه پيدا گردد و به قول صاحب كامل هـر گـاه مـزاج منـي زن مـضاد            اگر هر كدام    

مزاج مني مرد باد توليد كثير بود بهر آنكه چون مني حار با مني بارد و يا رطب با يابس ممتزج شود هـر دو اعتـدال                

 به سبب سوء مزاج در هر واحد از مرد و زن            فرمايد كه گاهي متخالف هر دو مني        يابند و از آن توليد شود و شيخ مي        

اعتدال از يك ديگر نيابد بلكه از آن فساد زياده گردد و چون تبديل مرد و زن كنند هر واحد از آن هر دو تعديل بـه                           

تضاد نمايد و هر دو مني اعتدال يابد و قرشي گويد كه گاهي عقر به سبب فساد مني هر دو معا باشد بر وجهـي كـه                           

ل نيابند و چنانچه مني مرد و زن هر دو حار يا بارد يا رطب يا يابس مثل مني استران باشد و چون اتفـاق                    هر دو تعد  

افتد تبدل شخصي ديگر شود و خروج او از اعتدال تعديل يا به حمـل پديـد آيـد مـثالً منـي زن در غايـت بـروت و                              

اين مني آن را تعديل دهد و زن حامله گردد و           رطوبت باشد و آن را با زوج كه مني او حار يابس بود اتفاق افتد پس                 

از جنس مني گه مؤلد بچه نباشد مني كودك و نشأ كننده و صاحب تخمه و پير است و مني كـسي كـه بـه كثـرت                        

كنـد و از سـليم سـليم و از سـقيم              جماع كند و كسي كه بدن او صحيح نباشد بهر آنكه مني از هر عضو سيالن مـي                 

اند كه از اسباب فساد مني        ته و اين همه احوال گاهي در هر دو مني موجود باشد و گفته             سقيم بود چنانچه بقراط گف    
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نوع دوم آنكه سبب در رحم باشـد و آن سـوء مـزاج رحـم                . مروايتان زنان غير بالغه است و اين از قبيل خواص است          

 سـبب تبريـد آن عـارض        مفسد مني باشد و اكثر آن برودت مجمد مني بود چنانچه از نوشيدن آب سرد زنان را بـه                  

شود و همچنين مردان را و سبب تغيير اجراي حيض و به سبب تنگ كردن منافذ حيض و عدم ريختن آن به سوي                       

بچه بود و گاهي سوء مزاج با مادة صفراوي يا سوداوي يا رطوبت بلغمي بود كه مني را نيز از مخالطت فاسد كند و يا                         

 محلل يا رطب مزلق مضعف ماسكه و اين اكثر باشـد و قـوت جاذبـه                 سوء مزاج خشك مجفف مني بود يا حار محرق        

مني را نيز ضعيف كند پس رحم مني را به قوت جذب نكند و يا سوء مزاج مضيق مجاري غـذا بـود و از بـرودت يـا                             

حرارت يا يبوست و يا مفسد غذاي بچه بود و يا مانع از وصول آن در آنجا باشـد بـه سـبب انـضمام شـديد رحـم از                              

ت يا برودت يا التحام قروح يا لحم زائد ثولولي يا از يبوست مستولي بر مشيمه مفـسد منافـذ غـذا چـه گـاهي                          يبوس

مشيمه از يبس به حدي رسد كه مشابه جلو و يابسه گردد و مني را در رحم بارد رطب فسادي عارض شود كه تخم                        

ر زمين نوره گسترده و يا به سبب انقطاع         را در زمين نمناك بسيار آب دور حار يابس فسادي محرق الحق شود كه د              

ماده بود و آن خون حيض است چون رحم از جذب و ايصال او به سوي بچه عاجز باشد و يا به سبب ميالن رحم يـا                           

انقالب آن يا شدت انضمام فم رحم قبل از حمل به سبب سده يا صالبت يا لحم زائد يا التحام قروح يا برودت مقبض         

 سده و يبوست باشد پس مني در رحم نافذ نشود و يا ضعف انضمام بعد از حمل بـود پـس آن را                        و غير آن از اسباب    

نگاه نتواند داشت و يا كثرت تخم مزلق بود و گاهي اين پيه به شركت همه بدن بود و گاهي در رحم و ؟ خاصة يا در                

ي تنگي كند و آن را به عصر خـارج          فشرد و بر من     رحم تنها باشد و چون پيه بر ثرب كثرت پذيرد مجاري مني را مي             

نمايد و يا به سبب شدت الغري همه بدن يا رحم يا آفتي در رحم از ورم و قروح و بواسير يا زوائد لحمي مانع باشـد                           

و گاهي در فم رحم او چيزي سخت مثل قضيب مانع دخول ذكر و مني بود يا اندمال قروح ملمـس رحـم و مـسدود                 

نوع سوم آنكه سبب در اعضاي توليد مني بود پس يا . م ماريج غليظ در رحم باشد     دهن عروق طمث و يا خشونت رح      

ضعيف ادعية مني باشد يا فساد عارض مزاج او مثل آنكه عروق هر دو پس گوش مرد قطـع كننـد و يـا مثانـة او در                            

ضـعف در   سنگ مثانه بشگافند پس ضرر به اعضاي توليد سرايت كند و گاهي قدري عصب آن بريده شـود و مـورث                      
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ادعية مني و در قوت مولده مني و زراقة او گردد و همچنين كسي كه خصي كرده يا خصية او كوفته يا بـه شـوكران                    

نوع چهارم آنكه سبب در قضيب باشد مثل آنكه در خلقت كوتاه بود و . ضماد كرده شود و يا كافور بسيار خورده باشد

رد يا زن باشد كه تا به رحم نرسد يا از فربهي هر دو باشد و يا بـه                   نطفه را به جايگاهش نرساند و يا به سبب فربهي م          

سبب كبر ذكر باشد پس رحم متقلص شود و مني بلغزد و يا به سبب كجي آلت يا كوتاهي و تر او بود پس مجري از                          

شـد  نوع پنجم آنكه سبب در مبادي يعني اعضاي رئيس و شريف با           . محاذات كج گردد و مني به حاق فم رحم نيفتد         

مثل اعراض خوف و غم و اوجاع سر و ضعف هضم و كثرت تخمه و ضعف دماغ و قلب و جگر بهر آنكه البد است كـه                           

نوع ششم آنكه سـببش خطـاي طـاري بـود و ايـن              . اعضاي هضم و اعضاي ارواح قوي باشند تا علوق به آساني گردد           

اشد و مدام انزال يكي از آن هر دو سابق بود و يا             هنگام انزال قبل اشتمال بود چنانچه زمانه انزال مرد و زن مختلف ب            

بعد اشتمال باشد مثل حركت سخت از جستن و صدمه و سرعت برخاستن زن بعد انزال و مانند آن پس مني بلغـزد                       

و يا چيزي از اغراض نفساني مثل خوف يا فزع دفعة يا غضب شديد يـا حـزن يـا هـم مفـرط و يـا آالم بـدني مثـل                                

سخت يا صرع يا سكته يا فالج يا وجع شديد مثل قولنج يا تناول مـسهل يـا فـصد يـا كثـرت                        گرسنگي مفرط يا تپ     

جماع يا كثرت استحمام مزلق مرخي يا گرمي يا سردي مغافص يا شميدن بوي شديد الكيفيت يا استعمال ادويه بـر                     

 از سائر اسباب اسـقاط كـه در         غير قواعد طبيه كه زنان براي حمل يا ادرار يا تنگي فرج استعمال كنند و امثال اينها                

بقراط گويد كه مرد البته از زن باردتر نبود يعني در مزاج اعضاي رئيسه و مزاج اول و                  . بحث كثرت اسقاط مذكور شد    

مزاج مني صحيح او بدون آنكه از امزجة طاريه عارض شود و بدانند زني كه بزايد و آبستن شود در امـراض كمتـر از                         

تر از اين باشد و به سرعت پيرانه سال گردد و اما عاقر را امراض بسيار افتد و به دير  دن ضعيفعاقر بود مگر آنكه در ب

خجندي گويد كه نوعي ديگر عقر از مرد و زن خلقـي بـود كـه      . پيرانه سر گردد و در اكثر عمر خود مثل جوان باشد          

ر بود مثل درختي كه ثمـر نيـارد و          سببش از خارج غير اسباب مذكوره باشد بلكه آن سبب سماوي مقدر از رب قدي              

اين العالج است و همچنين آنچه سببش قصر قضيب باشد و عقم از جانب مردان در اكثر از سوء مزاج اعضاي اصلي                      

و بروت مني و فجاجت و رقت يابس او بود و يا برد مزاج انثيين يا ضعف گروه و تعويج رحم خلقي و مانند آن از رثق                           
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بالجمله اسباب عقر بسيار است چنانچه بقراط گفتـه         . اين همه به تقدير العزيز الحكيم است      تالفي او ممكن نيست و      

دانم و انطاكي تا يكصد سبب اين مرض شمار كرده ليكن اكثـر بـه                 تر از اين علت نمي      كه هيچ مرضي را اسباب زياده     

اسباب مذكوره اوالً اين امتحان     باشد كما يظهر من كالم الشيخ ايضاً طريق تشخيص            مي  سبب برودت يا رطوبت رحم      

نمايند كه سبب عقر بالخاصيت مني مرد است يا مني زن و اين چنان باشد كه هر دو مني را جدا جدا در آب اندازند          

پس هر كه بر آب بايستد نقصان در آن باشد و يا بول هر دو را گرفته هر يك جدا بر بيخ درخت كدو يا كاهو و مانند                            

ول كه آن را خشك كند در آن قصور بود و بـر آب ايـستادن منـي از جهـت خـامي آن باشـد و                           آن اندازند پس هر ب    

 جـو و هفـت    اند كه هفت دانة گندم و هفت دانـة  خشك كردن بول بيخ مذكور را از جهت گرمي و احراق بود و گفته             

ن كنند و مـرد و زن بـر         دانة باقال بگيرند و در طرف گلي نهند و همين قدر در ظرف ديگر كنند پا در گل خالص دف                   

ها بول كنند و هر يك ظرف را جدا دارند و هفت روز بگذارند پس هر بولي كه آن دانه را بروياند از طرف آن                           آن تخم 

بعده اگر قصور از جانب زن دريافت گردد بايد كه زن را در خلو شكم به بخوري خوشبو در قمع تبخيـر                      . قصور نباشد 

او هيچ بيرون نرود و پس اگر بوي به دهان يا بيني او برآيد سبب عقـر سـده نباشـد                     رحم نمايند چنانكه دود و بوي       

  .هاي او سدد و اخالط رويه است بلكه مانع حمل ديگر باشد و اگر بوي نيايد معلوم كنند كه در رگ

 بـردارد   كند و گويند كه يك دانة سير مقشر مسلم زن در حلو معده و اندر رحم                كه بوي بخور را منع يا فاسد مي       

و يك بر نگاه دارد و اگر طعم و بوي بد آن از باال دربيايد سده نباشد و اال سده بود عقر به سبب آن باشد بعده قور از                             

هر جانب كه باشد عالمات مزاج مني و اعضاي او از حرارت و برودت مني به احساس غلظ و رقـت منـي و از رنـگ و                          

يني قاوره و قلت رنگ آن معلوم كنند و ايضاً اگر مني گرم و سـوزان و                 بوي آن و از سرعت نبض و بطوي آن و از رنگ           

اندك برآيد و رنگ ا زرد بود مزاج گرم باشد و اگر مي سرد و كبود يا سفيد و غليظ بود مزاج سرد باشـد و از كثـرت                             

ينـد و  مني مع رقت و سفيدي به رطوبت مني و از قلت مع غلظ و لزوجت مثل صمغ بر يبوسـت منـي اسـتدالل نما                    

مني صحيح مولد آن است كه سفيد و لزج و براق باشد و مگس بر آن نشيند و آن را بخور و بوي آن مثل بوي طلـع                            

و ياسمين باشد بعده عالمات مزاج طمث و اعضاي او دريافت نمايند چنان چه در شـرح امـراض رحـم در تـشخيص                        
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وزش آن در حالـت مجامعـت و گرمـي خـون            اقسام سوء مزاج آن مذكور شد و ايضاً احساس گرمي طمس رحم و س             

حيض در ايام آن و زردي با سياهي رنگ آن و الغري و زردي چهره دليل حرارت آن بود و احساس سردي فم رحـم                         

وقت مجامعت و سردي خون حيض و قلت سرخي آن و بطوي رنگ آن و الغري و زردي چهره ليل حرارت آن بود و                        

ي خون حيض و قلت سرخي آن و بطوي زمانـة جريـان آن و صـالبت                 احساس سردي فم رحم وقت مجامعت و سرد       

نبض و سفيدي رنگ بر برودت داللت كند  و كثرت خون حيض مع رقت آن دليل رذطوبت و قلت او مع غلظ و قلت                

مني نشان يبوست آن است و هر زني كه بعد  پاك شدن از حيض فم رحم او خشك نـشود بلكـه در آن تـري بـاقي            

زللق باشد و بدان سبب حامله نشود و تهيج چشم از ررطوبت غليظ نشان هدهد و اگـر ايـن عالمـات                      بماند رحم او م   

يافته نشود و حال فربهي و الغري مريض و كوتاهي و كجي قضيب و فطر وتر آن و قطع عروق پس گوش يا شگافتن                        

اي رئيس و شريف و عالمات رتق و مثانه يا كوفتن خصيه و حال تقدم و تأر انزالين و امور طاريه و عالمات ضعف اعض 

لحم زائد اورام و قروح و بواسير رحم و ميالن و انقالب رحم و احتباس طمث دريافت نمايند پس هـر كـدام از اينهـا                          

كه يافته شود و سب قعر همان باشد عالج اگر عقر به سبب برودت و رطوبت رحم باشد بعد از نضج به نمـضج بلغـم                          

ارج كنند و ترياق فاروق و مشروويطوس و سنجرينيا و فالسفه و دواءالمسك حـار ديگـر                 تنقيه از مسهل آن و حب اي      

معاجمين و جوارشات گرم بخوراند و زعفران سنبل الطيب شب يماني عود ساذج هندي از بـرودت مـساوي بـا پيـه                       

ار هر واحد يك    مرغابي و زردي بيضة مرغ حسب حاجت سرشته فرزجه سازند و اگر جوز بواكزمازج ؟ بريان پوست ان                 

مثقال كوفته بيخته در آب سرشته شيافها سازند و بعد از ظهر استعمال نمايند بعد آن مجامعت كننـد در ايـن بـاب                        

مجرب است و آن جا كه برودت و رطوبت بي ماده باشد سواي تنقيه ادوية مذكوه بـه كـار برنـد و مـسخنات كـه در                            

ناري بر عانه گذاشتن نفع تمـام دارد و بهتـرين غـذا قليـه و                شروع امراض رحم مسطور شد استعمال كند و محجمة          

مطبخن گوسشت طيور است با مصالح گرم و زردة نيمبرشت دارچيني يا تخم سوده بر آن پاشيده و اگـر بـه سـبب                        

حرارت باشد جهت تبريد شربت سيب و صندل و ليمو و فواكه و ديگر مبـردات رحـم كـه در ابتـداي امـراض رحـم                           

د و گوشت بچة مرغ و بز و بزغاله و كدو و اسفاناخ غذا سازند و زردة بيضه و پيه بـط و ماكيـان بـه               مسزور است بدهن  
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روغن بنفشه  آميخته فرزجه كنند و آن جا كه صفرا غالب باشد به مسهل آن تنقيعه نمايند و اگر به سـبب يبوسـت                         

 تنقية آن پردازند و همـان معتـدل در           مزاج رحم گذشت به عمل آرند و در غلبة سودا به           <باشد مرطباتي كه در سو    

حرارت و برودت و لعابات و استحمام اختيار نمايند و اگر به سبب كثرت فربهي باشد فصد و استفراغ كنند و گرسـنه                

دارند و رياضت كنانند و اطريفل صغر مغسول و با جوارش كموني  آميخته و دوائالملك بخورنـد و جمـاع بـر هيئـت                     

سبب قصر آلت باشد اندك عطريات به طرف رانها و خارج فرج بمالند و اطلية معظـم قـضيب در                    اكع نمايند و اگر به      

باب ضغر قضيب مذكور شد استعمال نمايند و اگر به سبب فرط الغري باشد اغذيـه داووديـه مـسمنه كـه در بحـث                         

ورم يـا بواسـير آن يـا        هزال خواد امد استعمال نمايند و دعت و سكون اختار كنند و اگر به سبب احتباس طمث يـا                    

قروح يا نفخة رحم يا رتق يا لحم زائد يا ميالن رحم يا اسباب اسقاط حمل يا اسباب اسقاط حمل يـا  قـضيب باشـد        

عالج هر واحد در مقامش مسطور شد بدان توجه نمايند ذكر ادويه مفرده معين حمل اكتمكت را با شـير زن سـوده                       

قر مجرب عافقي است و اگر شير اسپ ماده زن را بنوشاند بي اطـالع آن                در پنبه الودده حمول كردن در سرعت ؟ عا        

كه اين شير اسپ ماده است و بعد از آن مجامعت نمايند در اعانت حمل مجرب ابـن هيـثم اسـت و حمـول عـصارة                           

 اند و اصابع صفر بعد پاك شدن از حيض سـه روز متـواتر             بارتنگ بعد از ظهر در اعانت عمل بالخاصيت مجرب نوشته         

حمول كردن در سرعت حمل مجرب سويئدي است و چون ؟ صـغير بعـد طهـر سـه روز مكتـصل حمـول كنـد بـه                            

خاصيت مجرب است و بخور حب بلسان يا عود بلسان يا شليم تنها و يا صعتر و يا به مرو سويق جو و يا به زعفران و                           

ل لبن بلسان در صوف بعد طهـر و كـذا           احد بعد طهر و حمو    .مو يا كندر و سويق جو يا گندم و دو زن آن شليم هر و              

زهرة شبوط و كذا همه ؟ و كذا سرگين با و كذا شحم مرغابي و باديان و بطم  آميخته و كذا غاليه و كذا مغـز سـاق                             

شتر و كذا لعاب خطمي و كذا برگ لبالب ذكر باي تولد پسر و انثي براي تولد دختر و كذا الجورد خام نـيم درم بـا                           

و شرب تخم حرمل ده درم كوفته در يك صد و پنجاه درم ؟ جوشانيده تا پنجاه درم آب بماند                    يك درم زيت خوشبو     

و هر روز ده درم از آن ناشتا بعد طهر و كذا شرب پنجال باز به شراب بعد طهر و كذا فاوانيا مقدار لوزه و كـذا انفخـة                    

روز متواتر و كذا زهرة گرگ نر به قدر بـاقال  ارنب ذكر و خصيصة آن براي تولد پسر و انثي از آن براي تولد دختر سه       
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براي پسر و ماده براي حمل دختر و كذا ؟ بعد طهر به مرات و كذا خصيصة خرس سه روز در مـدت حـيض قبـل از                            

طهخر و كذا برادة شاخ بز بعد طهر سه روز متصل و كذا كباش قرنفـل ؟ هـر روز سـه درم تـا سـه روز و كـذا رحـم                                 

 سه روز متواتر بعد طهر و شرب و فرزجة تخم انجره بعد طهر و كـذا تخـم بـستاني و        خرگوش خشك كرده به شراب    

كذا براده عاج و اكل گز و كذا قلب شتر و كذا خصيصة مرغايي چون مرد بخورد و با زن جماع كنـد و كـذا مالزمـت                            

بيخ عليق بر ران    اكل هليون و جلوس در آب كبريتي بعد طهر به مرات و كذا ددر آب مطبوخ خطمي و تعلي پوست                     

راست زن و بر ران چپ مواشي هر واحد اعنت بر حمل مينمايد و ديگر گويند كـه اگـر مـرد زمـاني ؟ بـول خـود را                              

حبس كندد و بعده بول كند و بعد فراغ از آن جماع نمايد زن حامله گردد و ديگر زن غوك آبي را گرفته و دهـن او                           

زد و آن را در آب اندازد و بعد از آن با زوج خود جماع كند حمل گيرد و                   را بكشايد و آب دهن خود را در ئهان او اندا          

ديگر حمام استعمال كردن فرزجه مغز گنجشك به روغن ياسمين و يا به شير اسپ مـاده و جمـاع نمـودن بعـد آن                         

خـور  براي عقر مجرب است و ديگر زهرة خرگوش بر قضيب بمالند جماع كند يا زن حمول سازد و نافع بـود و كـذا ب             

سداب خشك كوفته با موم گداخته و پشنم خرگوش سرشته ديگر از بياض استاد مرحوم اگر بادة عـاج شـكري هـر                       

يك دو توله سه خوراك نموده با شير گاو پاو آثار بعد از فراغ حيض تا سه روز بخورد نفع بين كند و بعضي دو درم و                           

انـد ديگـر بـول فيـل و         و روز هفتم جماع كردن نوشـته      بعضي دو مثقال برادة مذكور بدون شير تا هفت روز خوردن            

پانزده درم پيش از جماع يا وقت جماع آشاميدن عجيب الفعل است ديگر فاوزهر حيواني با دوغ خـوردن معـين بـر                       

حمل است و كذا خون گربة سياه به پنبه شافه ساخته بردارد تا سه روز ديگر ؟ سه ماشـه در سـه تولـه روغـن گـاو                             

ز روز طهر تا سه روز تناول نمايد و غذا شير برنج سازد  از اشياي حاره پرهيزد و به مباشرت نمايئـد                       مخلوط ساخته ا  

حامله به پسر شود ديگر در تكمله نوشته كه اسگندر كوفته بيخته از شروع حيض يك درم تا دو درم بـا نبـات يـك                          

ر جماع كند حمل براند و ديگر جـوز بـوا           درم و روغن گاو يك درم  آميخته خورده باشد غذا شير و خشكه و بعد طه                

هفت ماشه در شير مادة گاو سگ ساييده سه روز فرزجه سازد مجرب است ديگر به ابهل كوفتـه بيختـه شـكر برابـر                          

آميخته كف دست بعد طهر تا سه روز خورند غذا شير برنج و جماع كنند ديگر بيخ ؟ به قدر نيم درم آب ساييده بـا                          
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 به زن تا سه روز بعده جماع كنند ديگر گل دستورة سياه ساييده به عسل و روغنئ  آميخته                    قدري شير گاو بخورندو   

سه روز قردي از آن خورد نافع عقر است ديگر خوردن يك عدد سمند ريهل با قدري جغرات بالخاصـيت فائـده ادرد                       

ليم و زعفران باريـك سـوده   ذكر ادوية مركبه كه اعانت بر حمل نمايد بخور معين بر حمل پست جو و مرو كندر و ش   

به آب بنادق ساخته خشك كنند و بعد طهر به قمع بخور گيرند حب كه براي عقيم فوائد عظيم دارد مشك دو سرخ         

افيون جوز بوا زعفران هر واحد يك ماشه برگ قنب دو ماشه قند سياه كهنه يك نـيم درم فوفـل گجرتـي سـه عـد                           

ند  آميخته حبها به قدر كنار بسته بعد پاك شدن از حيض اول روز شروع                قرنفل نر چهار عدد ادويه كوفه بيخته با ق        

كنند و تا سه روز بخورند ايضاً كه معين بر حمل است مرمكي نوشادور را سائيده به وزن چهار برنج حب بندد و هـر                         

 پوسـت هليلـه     روز در ايام حيض يكي بخورد و بعد پاك شدن نزديكي مرو كند ايضاً از بياض اسـتاد عليـه االعتمـاد                     

پوست هليله امله شكر سرخ زيرة سفيد هر يك پنج توله و دو ماشه سواي زيره در يك آثار آب به شـب تـر كننـد و                            

صبح در ظرف قلعي دار جوش داه صاف نموده باز جوش دهند تا غليظ شود پس زيره ساييده  آميخته به قـدر سـه                         

خورد و هر تا نه ماه  ايضاً كه مجمل عقيمه اسـت انگـوزه   سه ماشه حب بندد و بعد حيض سه روز حب هر روز نهار ب             

كيوري بخ خاساني به رنگ كابلي زربناد زنجبيل فلفل گرد فلفذ سنگ بصري زيرة سياه هر واحد يك ماشـه باريـك                      

سوده در آب تازه به قدر نخود حب بسته نگاه دارد پس تخم شبت سه دام پخته قند سياه كهنه هشت هفت ساله نه                        

ته درد ديگ ؟ آب نارسيده با بست و هفت تگه آب بجوشانند و فرود آورده بنوشند و تخم شبت كه در ديگ                       دام گرف 

مانده است با نه دام قند وقت شام جوشانيده بنوشند همچنين سه روز در ايام حيض به عمل آرد غـذا دال مونـگ و                         

ند و از حب مذكور دو عد بخورد و سه          برنج و نمك سنگ و روغن زرد و نان گندم و بعد پاك شدن از حيض غسل ك                 

جرعه آب به گيسوي راست شپليده بااليش بنوشند و روز ديگر دو حب به آب از گيسوي چپ شـلپيده بخـورد و دو                        

روز ديگر آب بخورد و روز چهارم شوهر جماع كند اگر در اين ماه حامله نگردد در حيض دوم يا سوم ضرر گردد غذا                        

اگر نباشد برنج هر قسم كه باشد با شير گاو هر وقت اول روز زن و شـوهر در يـك ركـابي                       در آن ايام برنج سامهي و       

بخورند بعده زن تنها بخورد در سه حيض همين طور خورد باشد مجرب است دوايي كـه مهبـل اسـت تخـم زردك                        
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يك حـصه را    باديان تخم ترب باي برنگ زنجبيل نركچور آبنه هلدي هر يك د دام جوكوب كرده سه حصه نمايند و                    

در ديگ گلي با يك آثار آب بجوشانند به آتش ماليم تا نيم پاو بماند قند سياه كهنه چهار و نيم دام ادازند تا بگدازد                         

صاف كرده يك آدم روغن گاو غير آن  آميخته بنوشـانند و بـاز در آن ادويـه نـيم آثـار آب انداختـه بدارنـد و شـام                               

 سياه كهنه يـك نـيم دام در آن گداختـه صـاف نمـوده نـيم دام روغـن زرد                      بجوشانند چون كم از نيم پاو بماند قند       

آميخته بنوشانند هميسان سه روز هر وقت بدهند و بايد كه سه روز قبل از طهر اين دوا شروع نماينـد مـثالً زنـي را                          

از روز اول كه شش روز حيض آيد روز چهارم از شروع حيض اين دا شروع نمايد و آن را كه سه روز معتاد حيض بود         

حيض دوا شروع كنند و تا حامله شود از بادي و ترشي پرهيز نمايد مجرب است ايضاً اگر از مجزبي به هم رسيد بيخ                        

ستار نو يكسيره در سبوي نو پر آب انداخته بعد از سه روز آب آن در غسل و نوشيدن و خوردن صرف نمايد اگر آب                         

ه عمل آرد بعده قند سياه كهنه به وزن پنج فلوس و ؟ لوده به قدر يـك                  كم شود ديگر اندازد همچنين تا پانزده روز ب        

فلوس گرفته سه حب بندد و بعد سه روز از فراغ حيض به خوردن دهد  ايضاً مجل كوكنار مـازو تخـم دهتـوره قنـد                     

بت كنـد   سياه كهنه برابر حب بسته دو روز قبل از طهر در ايام حيض و يك روز بعد از طهر بردارد و بعد گهري صح                       

ايضاً مجرب جوز بوا نيم عدد هليلة زرد يك عد وزن نيم دانگ فرزجه سازد و ايضاً كه مجرب نوشته جوز بوا سـه رم                         

تخم پياز تخم جيرجير تخم شبت بسباسه لسان العصافير هر يك نيم درم مشك عنبر هـر كـدام كـه باشـد قـدري                         

بردارد و بعد از آن بيرون آورده صحبت نمايد ديگر ؟ گرفته به عسل سرشته زن عد طهر در صوف الوده تا سه ساعت 

پنج درم مازو پهل د نيم درم زيرة سفيد چهار درم كوفته بيخته سه حصه نموده هر روز يك حصه تا سه روز بخورند                        

سفوف هندي مقوي رحم و معين حمل است گل دهاوه گل نيلوفر بيخ بيابانسه بيخ اسكندر مساوي سفوف سـازند و                     

دن از حيض پنج روز بالفاصله يك توله با شير گاو بخورانند ايضاً از مجربي منقول موصلي سياه و سـفيد                     بعد پاك ش  

گوگرد تخم ؟ پوست بيخ سنيل ه يك د تله كوفته بيخته بعد فراغ حيض زن و نيز مرو به قدر يك توله با شير مـاده                           

و دام پوسـت را در سـايه خـشك نمـوده كوفتـه              گاو تا پنج روز بخورند ايضاً ؟ جوز بوا پوست گوندي سرخ هر يك د              

بيخته بعد طهر يك كف دست سه روز بخورد در اين سه روز در مباشـرت مـشغول شـود فرزجـه از شـكر و سـنبل                            
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الطيب  خصيصته الثعلب و روغن بلسان و بان و سوسن و معين بر حمل است و كذا مـشك و زعفـران بـه زردة گـاو                            

و اگر مرد بسباسه افزايند و ؟ عوض زهره به عمل ارند جائر است و بايد كه جميـع               سرشته با پشم پاره برداشتن نافع       

فرزجه بعد ؟ بالفاصله به كار برند و اقل مدت داشتن آن يك ساعت است و اكثر آن سه ساعت و عقـب بـرآوردن آن                          

ان لـسان   مجامعت شرط است كذا قال االنطاكي ايضاً كه مجرب است جند بيدسـتر يـك مثقـال شـب يمـاني زعفـر                      

العصافير هر واحد يك درم عود نيم درم مشك ربع درم كوفته بيخحته به عـسل شـربتي سـه شـب در ايـام حـيض                           

بردارند و شب چهارم مجامعت نمايند ايضاً كه اعانت بر حمل كند سرگين بز كوهي پنير ايل خرگوش هر يك قدري                     

ه همين عمل دارد پنير ماية خرگوش دارچيني عنبـر  سوده به عسل گرم كرده بسرشند و به پشم پاره بردارند ايضاً ك     

زاج مساوي سوده به گالب سرشته استعمال نمايند يا شب مشك و عود هندي مثل غيبا سوده به مرات بردارند كـه                      

مجرب سويدي است ديگر شونيز و شليم كندر و زعفران مساوي باريك سوده بلوطها سازند و بعد طهر بردارند كه به                     

رداند ديگر گل ياسمين و مصطكي و شاه عيني و الدن مثل غبار ساييده به عسل سرشته بعـد طهـر                     سرعت حامله گ  

سه روز متواتر زن بردارد و بعد از آن شوهر او جماع كند كه بالخاصيت مجمل است ديگر را تيج و بطم و پيه مرغابي 

داند معجون جاويدي و معجـون مهبـل   بعد طهر سه روز متصل در فرج نطول كند يا فرزجه سازد و حامله به پسر گر          

كه در آن زهرة بز نر داخل است و جوارش معين و حمل نيز در اين با نافع است مطبوخ گويند كـه ايـن دا حـضرت                            

شاه بديع الدين مدار صاحب قدس سره شخصي را كه زنش عقيمه بود به استعمالش در خواب ارشاد فرمـود و زن او                       

پوست دذخت گلپكهان سه پاو و در دو چند آب بجوشانند تا يك گـاو بمانـد صـاف                   پسر در همان سال زاييد بگيرند       

نموده قرنفل كلهدار و فلفل سياه و قاقلة صغار هر يك چهار عدد ساييده شكر برابر همه آميخته هفت حصه سازند و                      

ست اول تنقيـة مـواد      يك حثة اين اول خورده بااليش آب مطبوخ مذكور بنوشند ايضاً مطبوخ كه در ازالة عقز مفيد ا                 

رحم به مسهالت و مقيات نموده بعده باديان زنجبيل نانخواه نركچور چاكسو به ؟ زردچوب بابرنگ تخم سويه پوست                   

درخت سيب هر واحد يك درم قند سياه پاو اثار همه را جوشانيده چهار دام از آن بنوشند و باقي ا در آفتابه پر كرده                         

ه رحم رسانند و چون سرد شود قدري ثفل آن   بردارد تا سه روز اين عمل كرده روز                    لولة او در فرج نموده بخار آن ب       
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سوم دو پاس پيش از مجامعت دو نيم عد برگ خرده توره بر يكديگر ميپيچد فتيله سـاخته حمـول نماينـد بعـد دو                         

خته بعد طهر بـردارد     پاس برآورده مجامعت نمايد و اگر مغز تخم مهوه و ايلوه كمانگران مقدار خستة خرما شياف سا                

بعده مقاربت نمايد در اجمال عقيمه به غايت نافع است مسهل براي عقر كه از رطوبت رحم و احتباس حـيض باشـد                       

نافع است عناب پنج دانه گل بنفشه خارخسك هر يك شش ماشه باديان پرسياوشان اصل السوس عنب الثعلب فوه                   

مي سه ماشه سناي مكي يك توله جوشـانيده گلقنـد تـرنجبين             الصبغ هر يك چها ماشه مويز منقي ده دانه گل خط          

هر يك چار توله مغز خيار شنبر شش توله رئيسه و معده بخوراند و اگر از استعمال ادوية اين مرض تـپ آيـد و ورم                          

رحم پيدا شود فصد باسليق و صافن كرده خاكشي شش ماشه در عرق عنب الثعلب ده توله يك جـوش داده شـربت                       

له اخل كرده بنوشانند و ضماد معولي ورم رحم به كار برند ايضاً اگر عقر از حبس طمث باشـد اول فـصد                       بنفسه دو ت  

بسليق كرده ميهل دهند و بعد از آن جهت تنقية رحم اين مدرات دهن فوه الصبغ مشكزرامشيع جعده بيخ كاسـني                     

 خيارين جوشـانيده شـربت بـزوري        عنب الثعلب شاهتره خرپزة نيمكوفته خارخسك تخم خطمي بزر كتان بابونه تم           

 مسيحي گويد كـه اگـر امتنـاع حبـل زن از سـوء               اقوال مهره داخل كرده بنوشند بعده جوارش معين حمل بخورانند         

مزاج رحم باشد معالجة آن چيزي كه معدل مزاج بود از طعام و شراب و ضماد و حمول نمايند و اگر بـا سـوء مـزاج                           

ن كند بعده تنقيه رحم و تعديل مزاج او نمايند و اگر امتناع جل از درم يا قرحه و يا                    امتال در بدن باشد اوالً تنقيه بد      

تغيير شكل رحم در خلقت باشد عالج به چيزي مضاد مرض و برد آن به سوي حال طبيعي كنند و ايـن فرزجـه زن                         

ومانا هر واحد نيم ادقيه عقيمه را نافع است زعفران نمامه سنيل لطيب اكليل الملك هر واحد سه درم و نيم ساذج قر

موم زردة يضه بريان هر واحد اوقيه پيه بط و ماكيان و بز هر واحد دو اوقيه روغن سنبل دو درم اوية خشك را سوده                         

و تر را گداخته آميزند و صوف آسكابخوني بعد طهر سه روز بردارد پس مجامعت كند ديگـر زعفـران سـنبل الطيـب                        

 يك درم موم هشت درم روغن سنبل مقدار حاجـت  آميختـه اسـتعمال كنـد                  مصطكي ميعه هر واحد دو درم ساذج      

ديگر كه مجل و مدر حيض است مقل چهار درم روغن بلسان دو درم بيخ جاوشير پياز نرگس موم هشت درم روغـن            

سنبل مقدار حاجت  آميخته استعمال كنند ديگر كه مجل و مدر حيض است مقل چهار درم روغـن بلـسان دو درم                       
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اوير پياز نرگس هر واحد يك درم عسل نيم ملعقه را در شراب حل كـرده اوديـه ديگـر آميزنـد پـس روغـن             بيخ چج 

بلسان بر آن چكانيده استعمال نمايند ديگر كه مجل و مسكن اوجاع رحم است مغز ساق گوزن زوفاي رطـب پـشك              

ازو سنبل الطيب مصطكي هـر واحـد        صمغ بادام تلخ ميعة سائله اكليل الملك هر واحد اوقيه روغن بلسان دو اوقيه م              

دو درم ادوية خشك را ساييده و رطب را گداخته با هم آميخته با پشم پاره سه روز بردارد ديگر كـه عـاقر را حاملـه                           

گرداند پنير ماية خرگوش و پشك آن سوده در عسل  آميخته و در صوفه سه روز زن به خـود بگيـرد دو بـرادة عـاج          

اين مرض را فرزجات خوشبو مرتب از طيبـات نفـع عظـيم دارد و همنـين ايـن فرزجـه               يك درم تا سه روز بخورد و        

پنيرماية خرگوش دو جزو شب يماني يك زو به عسل آميخته بعد طهر اسـتعمال نمايـد ديگـر مـر چهـار درم  بـيخ          

 و  سوسن آسمبخوني پشك خرگوش صمغ هر يك دو درم به آب سرشته فتيلة دراز ساخته بعد طهر استعمال مايند                  

ديگر كه محبل و مقوي رحم است شب يماني دو درم سماق مر زعفران عود هر واحد يك درم عل بـه قـدر حاجـت                          

آميخته به صوف استعمال كند ديگر زهرة ماهي در پشم پاره الوده حمول كند و دخن كه ابـستن كنـد دارشيـشعان             

 و بعد طهـر تبخيـر بـدان نماينـد و            موي خرگوش سداب خشك مشاوي ساييده به روغن زرد آمخته و اقراص سازند            

ديگر زرنيخ احمر جوز السرور و ميعه مرمكي بارز حب الغار مساوي ساييده به شراب سرشته حبها سازند و بعد طهـر                   

دود آن دهند و ديگر برادة شاخ بز به روغن بلسان سرشته بعد طهر سه روز و آن بگيرند و اين فرزجة زني را كـه بـه                            

د بعد اهمال و اخراج خون و تلطيف تدبير استعمال نمايند عسل و روغن سوسـن و مـر هـر                     سبب فربهي ابستن نشو   

واحد يك جزو و سكنبيج مقل هرواحد نيم جزو اميخته در صـوفه بردارنـد و دائـم رحـم را بـه آب مطبـوخ حنظـل                            

ن حقنه بـراي زنـي      بشويند و يا بگيرند كنكرزه و بسوزند و بان حمول كنند كه قطع رطوبت رحم و تقة آن كند و اي                    

كه رطوبت بسيار بود نافع است و تنقة رحم و تقويت آن كند قشار كندر سيزده درم سعد كوفته سي درم مر ده درم                        

در سعه رطل آب بجوشاند تا يك رطل بماند صاف كرده تا سه روز هر روز ثلث رطل از آن نيم گـرم حقنـه كننـد و                            

 استعمال كنند آب مازو زردچـوب زعفـران آميختـه در صـوف آلـوده                اگر امتناع حمل از قروح رحم باشد اين فرزجه        

فرمايد كه تدبير اين باب دو وجه ميشود يكي از آن براي هر دو بـراي احتيـاج و تلطـف آن                      بردارند شيخ الرئيس مي   
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است و دوم معالجه اسيباب مانع از حمل عاقر و عقيم خلقي مزاج صـاحب او محتـاج بـه تبـديل كوتـاه و قـضيب را                            

الجي نيست  همچنين زني كه دهن عروق حيض او از اندمال قروح بند گردد و آن كه محتاج به تبديل زوج باشـد                        ع

عالجش متعلق به طب نيست و اما ديگر اقسام او را تدبير هست اما تفصيل و همه اول اين است كه فق اوقات جماع                        

تي كه مجامعت در آن واجب بود جماع كنند و بايد           كه در كليات ذكر كرديم اختيار بايد كرد و بعد از حبض و در وق              

كه هر دو طوالت ترك جماع نمايند كه هر دو مني در آن به برودت فاسد نشوند و اگر اين عارض شود هر دو جماع                         

بر وجي نمايند كه عوق از ايشان بعده ترك نمايند تا آن كه معلوم شود كه مني جند بيدستر مجتمع شده و رعايـت                      

ند كه اين حماع در وقت اول طهر زن باشد و همچنين در هر بدن ؟ ديگر است بعـد از آن لعـب را طـول                           اين امر كن  

دهند و خصوصاً با زناناي كه مزاج آنها روي نباشد و مرد پستان زن را به آهستگي لمـس كنـد و عانـة او را دغدغـه                            

هوت و نشاط عارض شـود بـه حـك ذكـر            نمايد و به غير مخالطت به اختالط حقيقي آن را بچسباند و چون آن را ش               

مابين به ظد آن از فوق كه اين وضع لذت اوست مخالطت بان مايد و ساعتي كه در آن لزوم اشتداد كند و چشمهاي                        

او به سرخي و نفس او در ارتفاع و كالم او در تبلبل شروع كند رعايت آن نمايد و در اين هنگام مي محاذي فم رحم                          

ن جا مكان او را اندك وسيع كند و آن را اثر هواي خارج نذرسد كـه آن فـي الحـال منـي را             برساند به نوعي كه در آ     

فاسد كند و صالحيت براي توليد ندارد و بدان كه چون نمي را در شـعبة قليـل رسـاند لـيكن قـضيب او الزم جـدار                  

خـرج بـر اعليـل فاسـد        مقابل باشد بسا است كه مي ضايع ميشود بلكه واجب است كه فم رحم را به زرق برسـد و م                    

نشود و بعد از آن ساعتي لزوم زاج نمايد و بعد آن خلط به استقساي تمام كرده باشد تا آن كه معلوم كنند كه نقرات                       

فم رحم و متنفسات او بالكل ساكن شده و بعد از آن اندك مدت نيز و زن فاحجه بـود و سـرين او بلنـد و پـشت او                              

را همچنان بر ؟ پاي او منضم بود و حابس تنفس باشـد بگـذارد و اگـر بعـد از                      پست باشد بعده از آن جدا شود و زن          

اين به خاب رود و آن مؤكدتر بر آبستن گردد و اگر خواهد بر آن بخورات موافقه اين شان استعمال كند  اوفق باشـد                         

ايد و از عجاييب    و يا حموالت و خاصته صموغ كه شديدالحرارت نيست مثل مقل و مانند آن قبل جماع حمول او نم                  

اعمال اين است كه زن زير رحم به تبخير خوشبوهي گرم كند و شم آن از فوق نمايد و بعـده ؟ طويـل گرفتـه يـك                            
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طرف آن در خاكستر گرم نهد و طرف ديگر در فم رحم گذارد و آنقدر بدارد كه حرارت آن بـه قـدر تخحمـل رحـم                           

باشد بنشيند بعد آن مجامعت نمايد و اا تفصيل وجـه دوم ايـن              برسد و بر مين هيئت بخوابد و يا تا زماني كه قدرت             

است كه اگر سبب عقر حرارت و اخالط حاره باشد تنقية آن كنند و تعديل مزاج به اغذية و اشربة معلومـه نماينـد و                         

طوبـت  بر رحم قيروطات معدلة حرارت او از عصارات و لعابات و ادهان بارده استعمال نمايند و اگر سببش برودت و ر                    

باشد بدان چه عنقريب خوايم گفت معالجه كنند و اين در اكثر ميباشد و اگر سببش زوال فم رحم باشد معلجـه بـه                        

عالج ميالن رحم و به محاجم و فصد صافن از جهت محاذي مائل چنمان چه مذكور شـد بايـد كـرد و اگـر سـببش                           

مام رطب ترك كنند مگر بـه آبهـاي حمـات و            كثرت شحم باشد رياضت استعمال كنند و تلطيف غذا نمايند و استح           

استفراغ به فصد و حقنهاي حاده و به مجففات مسخنه مثل ترياق و بثاوريطوس سازند و بايد كه شراب رقيق ابـيض                      

بگذارند و احمر قوي صرف ندك استعمال نمايند و از فرزجات جيده براي ايشان عسل ماذي و روغن سوسـن و مـرو                       

نع از جودت تمكن مني باشد معالجه مثل كموني و خورانيدن انيـسون و تخـم كـرفس و                   است و اگر سببش رياح ما     

تخم سداب و السيما تخم سداب در ماءاالصول و شربت آن و به فرازج متخـذ از آن و از محلـالت ريـاح مثـل جنـد                            

حوم بيدستر و تخم سداب و تخم فنجشكت نمايندو اگر سببش شدت يبس باشد و حقنهاي مرطوب و حمـوالت شـ                    

لينه استعمال كنند و شير و خصوصاً شير بز و شوربايهاي چرب بنوشند و اگر سببش تنگـي فـم رحـم باشـد در آن                          

دائماً ميل سرب نهند و به تدريج آن را سطر نمايند و مراهم لينه بمالند و انكثار جماع كنند و خـوردن كرنـب آن را                          

ل نمايند و اكثر اسباب امتناع حمـل قابـل عـالج آن بـرودت و              انفع بود و كرفس و زيره و انيسون و مانند آن استعما           

طوبتن است و اكثر ادوية محبله متوجه به تالفي آن است و البد است از استفراغات رطوبـت اگـر رطوبـت باشـد بـه                          

ايارجات و به حقنها و حموالت و از مشروبات معاجين حاره مثل شـرويطوس و تريـاق و بثـاوريطوس و دواءالكـاكنج                       

 و از مشروبات ذوالحاصيت اين است كه زن را بول فيل بنوشاند كه آن در اجمال عجيب است و ايـن بـه قـرب                          دهند

جماع برارند و همچنين خوردن برادة عاج حاضر النفع است و تخـم سيـساليوس مجـرب اسـت و گـاهي ايـن را بـه                           

غن بان و روغن سوسن سازند و فرزجه  مواشي ماده باي كثرت توليد خوراند و از فرزجات آن چه به روغن بلسان و رو               
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از نفط سياه و ايضاً پيه مرغابي در صوف و از اظفارالطيب و مشك و سنبل الطيب و سعد و شب و صعتر و نـانخواه و                           

زوفا و مقل و خصيصته الثعلب و دارشيشعان عجيب است و جوزالسررد و حب الغار و سك و حماما و ساذج و قرومانا                       

ابض خصوصاً براي زلق و حمول پنير مايه و خصوصاً پنيرماية خرگوش به مسكر يا بـه روغـن                   و از هر دواي مسخن ق     

بنفشه بعد طهر اعانت بر حمل مينمايد و كذلك حمول پشك و حمول زهرة ظبي نـر و خـصوصاً اگـر بـا وي انـدك             

دو دانگ شيافة بيد    خصيصتاً الثعلب و عسل اميزند و حمول پشك او يا حمول زهرة گرگ يا خرگوش يا شير به قدر                    

سنبل الطيب و زعفران و مصطكي و مرو و مشك و جندبيدستر به روغن ناروين و ايضاً بگيرند مزو چهار درم و ايرسا                       

و پشك خرگوش دو درم و از آن فرزجة بلوطي مهيا ساخته بردارد و هر سه روز تبديل آن كنند و ايضاً غسل مصفي                        

ة جيده و ساذج هندي و قرومانا هر واحد اوقيه شح مرغابي و زرده بيضه               و سكنبيحج و مقل در روغن سوسن و فرزج        

دو اوقيه روغن ناردين نيم اوقيه باق اجزاي اين مع او زان همان است كه در قول مسيحي گذشت و هـر روز تجديـد                         

ت بـرود و بـه   آن كنند و ايضاً بگيرند سير خشك يا تر و بر آن مثل او در روغن كنجد انداخته تا مهـرا شـود و ماهيـ          

صوف بردارند كه اين نيكو است و گاهي قبل استعمال فرزجات به حقنها كه در آن قوت شحم حنظل باشد احتيـاج                      

افتد و رطوبات را خارج نكد و يا حمول در فرج به مثل صمغ كنگر نمايند كه از آن اخراج رطوبات كند و از بخـورات                          

 است هر روز از آن بخور نمايد و ايضاً زرنيخ سرخ جوز السرو به ميعة                اقراص متخذ از مرو و ميعه سائله قنه حب الغار         

سائله سرشته در قمع بعد طهر سه روز متواتر بخور نمايند و همچنين مر ميعة سائله قنه حب الغار و شـونيز ايـضاً و                         

مـضاد آن نماينـد     مقل و زوفا صاحب كامل گويد كه هر گاه عدم حبل از سوء مزاج بود بايد كه تدبير زن بـه تـدبير                        

مزاج از اغذيل و ادوية مشروبه و مصبوبه در رحم از ادهان و غيره كند و از اشييا مزيد آن مزاج اجتناب نمايند و اگـر               

به سبب بعض اخالط كائن در تجويف رحم باشد به استفراغ آن خلط و تقية بدن از ادوية مسهله عالج كنند و اغذية                       

لط از رح استعمال نمايند و هر گاه عدم حبن بـه سـبب ؟ بـود اغذيـه و ادويـه                      مولد خلط صالح و حقنة منقي آن خ       

مفتح سده و مدر حيض استعمال كگنند و اگر به سب فربهي زن باشد به تدبير مهزل پردازنـد تـا آن كـه بـه حـال                            

عين بر حمـل    اعتدال گرايد و اگر عدم ؟ از قبل رحم باشد حموالت نافعه آن زن بردارد و اين فرزجه مقوي رحم و م                     
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است شب يماني دو درم باقي اجزاي همان است كه در قول مسحي گذشت و بايد كه صوف را ر روغن گل تر كـرده                         

بيفشرند و بعده به دواي مذكور آماده زن بعد غسل از حيض سه روز استعمال كند و مجامعت نمايـد و ديگـر زهـرة                         

آلوده به اندك روغن بلسان يا روغن ناردين بردارند و اگر           گرگ يا زهرة شير يا زهرة ماهي هر چه حاضر باشد فرزجه             

علمك البطم به انندك پيه بط و يا مرغابي گداخته زن به مرات بردارد ؟ يابد و سه نسخة ديگر همـان اسـت كـه در            

قول مسيحي گذشت ديگر مر يك جزو و بيخ سوسن و سرگين خرگوش و به صمغ و سرگين خرگوش هر واحـد دو                       

اخته به روغن بان بياميزند و فرزجه را در آن آلوده بردارند و در هر روز سـه دفعـه تـا نـه روز تبـديل                           جزو بارايك س  

نمايند و اين دوا را جالينوس براي عدم حبل ستوده صبر سقوطري مقل ارزق شحم حنظل غاريقون سمقونيا مساوي 

هـئ در قـول مـذكور مـسطور شـد و            باريك سائيده به آب حبها سازند شربت نيم مثقال و نـسخة بخـور و يـك حقن                 

استعمال جماع بعد طول عهد زن از حماع هنگام شدت شهت و عقب طهر از حيض بايد و اما هر گاه عـدم حبـل از                          

جانب مرد باشد و اين از قلت موافقت مني او حيض زنان بود بايد كه تبديل زن نمابند تا بر زني كه آن را مزاج مني                          

ن از سدة مجراي قضيب باشد به تفتيح سده عالج كنند و اگراز التـواي مجـراي قـضيب                 موافق بود واقع شود و اگر اي      

باشد در آن علج به اهن نمايند جرجاني و ايالقي مينويسند كه اگر به سبب كوتاهي قضيب بود وقت مجامعت سرين                     

و هر گاه بـه سـبب كجـي         زن بر بالش بايد نهاد تا برداشته شود و يبعد انزال مرد مني اورانيك به خويشتن در كشد                   

قضيب بود عالجي نيست جز آن كه اگر ممكن بود و تركه زير سر قضيب است انندكي قطع كنند و به مـرهم طـزال                         

نمايند و قضيب بر چيزي مستوي بنددند تا رست مندمل شود و اگر بريدن آن ممكن نبـود بـه روغـن بمالنـد و بـر                           

 ميالن رحم و قرحة با سور درم باشد عالج هر يك در جايگـاهش  تختة راست بسته دارند تا است گردد و اگر سببش 

مذكور شد و اگر سببش رياح غليظ باشد ماءاالصول و روغن بيد انجير و ضماد آبزن كه در ميالن رحم گفته شد بـه                        

 ضـعف   كار برند و از اغذية مولد رياحج و فواكه پرهيز كنند و باقي عالج در ريح المثانه ياد كـرده امـد و اگـر سـبب                          

مباذي بود چون دل و جگر و دماغ و گروه عالمات ضعف آن پيدا بود و عالج هر يك در مقامش مـذكور شـد و اگـر                            

سببش سردي مزاج الت و نمي مرد بود عالجش مذكور شد و اگر به سبب سردي مادة زن بود و اگر در بـدن امـتال                          
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ند و شيافها به كاربرند و ايـن تـدبير رحـم را گـرم               باشد اول تنقيه نمايند پس به تبديل مزاج به معاجمين بزرگ كن           

كند عود هندي بسوزند و بابنويه در رحم دود كنند چنان كه بوي آن بيرون نشود و به بيني نرسـد بعـده انبوبـه بـر                           

خاكستر گرم نهاده به طريقي كه در قول شيخ گذشت استعمال كنند و اين فرزجه رحم را گرم ند مـشك و زعفـران               

الطيب ميعه هر يك دو درم ساذج هندي قرومانا هر يك اوقيه پيه بط و مرغ پيه بز هر يك د اوقيـه                       مصطكي سنبل   

روغن ناردين سه اقيه زردل تخم مرغ يك عد به دستور مرهم ساخه به كار برد باقي همان است كه در قول شـيخ و                         

اج زن كنند و تنقية بدن اگر در آن غيره كذكور شد ابن الياس گويد كه عقر اگر به سبب سردي رحم باشد تبديل مز

جا خلط بارد و بلغمي يا سوداوي بود به اين طور كه هر صبح جالب از باديان و بادرنجبويـه هـر يـك يـك درم و از                             

گلقند عسلي ده درم بنوشند و غذا  نخوداب با شيرة حب قرطم و چند روز پرهيز كنند تا آن كـه اثـر نـضج قـاروره                            

 به حب صبر يا به حب ايراوج نمايند و يا به مطبوخي كه در آن تربد و ؟ هـرج و ايـسون و        ظاهر شود بعده تقية بدن    

باديان و تخم كرفس و مانند آن از ادوي مسهله بلغم و سودا باشد و فرزجات را نافع اين مرض استعمال كنند و ايـن                         

 كـرده صـوف در آن الـوده         فرزجه قويتر است پنير ماية خرگوش زهرة ماهي زهرة گرگ زهـرة شـير همـه را جمـاع                  

استعمال كنند و ترياق اربعه يا ثمانه هر چه از ايـن هـر  حاضـر باشـد يـك درم بـه شـربت بادرنجبويـه ده درم  از                                

مشرويطوس يا ترياق فاروق هر كدام باشد يك درم به جالب گرم از شكر سفيد ده درم بدهد غذا مزورة نخـود  مغـز                         

اند و طن و عانه را به روغـن نـاردين و زنبـق و نـرگس و ؟ بمالنـد و فرزجـة                    قرطم و دارچيني و فلفل و زعفران خور       

مسخن رحم مثل قرومانا و ساذج هندي و اكليل و زعفران بردارند و بخور ميعة خشك حب الغار زرنـيخ سـرخ ؟ يـا                         

 خرگوش  سداب مساوي كوفته آميبخته به آب سداب اراص ساخته در اين علت به غايت نافع است و يا بخور از پشم                    

و سداب و پيه بط و مرغابي سازندو اگر به سبب حرارت رحم باشد بهر تبديل مزاج هر صبح شيرل تخم خرفه پنجاه                       

درم شكر سفيد ده درم با شربت سيب يا سكنبيج و گالب و آب بارتنگ هر واحد ده درم بنوشند و غذا بـه شـورباي                          

 بخورند و اين فرزجه نـافع اسـت پيـه بـط پيـه مرغـابي پيـه                   يا زيرباج لحوم بره و حمالن و هر چه بدن را فربه كند            

ماكيان گداخته علك االنباط پنج درم در آن حل كرده پشم پاره در آن آلوده استعمال كنند و اگـر از يـبس مفـرط                         
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باشد ترطيب مزاج به اغذية و اشربة مرطبه كنند و هر صبح شربت بنفشه يا شربت خشخاش ده درم يا جالب شـكر                       

الب و تخم باارتنگ و تخوريحان بنوشند و غذا ماءاللحم و ماهي تازه خورند و حمـام در روغنهـاي مرطـب                      سفيد و گ  

مثل روغن بنفشه و كدو و نيلوفر استعمال كنند و يا در اين روغنها پيه بط و مرغابي و ماكيان و مغز ساق گوسفند و                         

باشد هر صبح جالب از گلقند و عسلي ده درم و           در آن صوف آلوده استعمال كنند و اگر به سبب رطوبت مزلقة مني              

بادرنجبويه و باديان هر واحد بدان كه اسباب دشواري زادن هشت نوع است يكي آن كه به سـبب حاملـه باشـد كـه                         

ضعيف بود امراض دگر سنگي كشيده باشد و يا ترمند با غير معتاد حمل و وضع آن بود بلكه زادن او دفعة اول باشد                        

 سال ضعيف باشد و يا كثيرالشحم بسيار فربه بود و يا كمتر صابر              ر و درد او شديدتر بود و يا پيرانه        پس خوف او بيشت   

بر وجع باشد و يا حركت بسيار كند و از شكلي به شكل ديگر برگردد و بدان سبب كه بچه از شـكل سـهل الخـروج                           

 او باشد و چه والدت مادينـه فـي الجملـه            متغير شود و ابن نوح گويد دوم آن كه به سبب بچه بود و اين يا به جنس                 

دشوارتر از والدت نرينه بود و يا به سبب بزرگي بچه يا بزرگي سر او يا غلظ جرم او باشد يا بـه سـبب فـرط ضـغر و                              

خفت او له فرود نيايد و يابه سبب تغيير خلقت او از استواي سبيل لغزنده باشد مثل آن كـه دو سـر بچـه باشـد يـا                             

بود و هر واحد را مجال حركت نباشد چه گاهي در يك شكم پنج بچه بلكه گـاي بيـشتر از ايـن                       مزاحمت چند بچه    

كوچك مختلف بود و گاي چند بچه در يك كيسه بود و يا به سبب ضعف يا موت بچه باشد و معمونت از حركـات او                  

و وجع مائل به اسفل باشد و       نباشد و يا به سبب كثرت تقلب والدة او بود و آن چه از اين امن دهد آن است كه طلق                      

نفس نيك بود سوم آن كه به سبب رحم بود مثالً رحم كوچك باشد و يا خشك بسيار بود و رطوبـت مزلـق بچـه در             

آن نباشد و  يا در آن تنگي بسيار در خلقت يا از التجام قروح و سائر اسباب ضيق بـود و يـا در آن مرضـي ازامـراض                              

بواسير رحم باشد و يا زن بود پس صفاق از فم رحم غير مستولي بشگافد و حـال او                   رويه مثل ورم يا قرح يا شقاق يا         

  مثل حال ضيق رحم در خلقت بود چهارم آن كه به سبب مشيمه بود 

  منع حمل

بدان كه طبيب را واجب است كه دواي منع حمل و كذا داي مدر حيض و مسقط جنين پيـشزنان و عـوام بيـان                         
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سرخي زشـت و     به ايشان شر و فساد است ليكن گاهي طبيب ر احتياج ميشود به تدبير                نكند بهر آن كه در تعليم او      

فاحش است مشابه سرخي كسي كه آن را جذام شروع گردد و بر چهره و اطراف ظـاهر شـود و خـصوصاً در سـرما و                         

 شود در جلد سردي و گاهي با آن قروح بود و سبب و بند كردن سر دست بخار كثير و موي را زير جلد و چون فاسد      

قروح پيدا كند و اكثر عروض اين مرض به كسي باشد كه خون او گرم سوداوي بود و لهذا معالجةَ او به عـالج كـسي                          

باشد كه آن را جذام ابتدا كرده باشد عالج اول فصد سرور كنند و اسـهال مـسهل بـارد يـا مطبـوخ هليلـه نماينـد و                   

نجبين افتيمـوني علويخـان دهنـد بعـده اطريفـل شـاهترةَ علويخـان               ماءالجبن نوشانند و يا آب شاهترةَ مروق با سك        

خورانند و نخود سوده در آب كشنيز سبز سرشته ضماد كنند و در تفتيح مسام كوشند به حمام و ايـن بخـور بـرگ                         

 شاهتره و نيم سبز و گزو سرو و باديان و گل گز هر يك سه توله و اگر فائده نشود تدبير و بـه تـدبير ابتـداي جـذام                             

كنند و بر عضو حجامت نمايند و زلو بچسبانند و عقب آن چيزي درشت بخراشند تا از آن خون بسيار سـيالن كنـد                        

بعده نمك بمالند تا خون باقي بگذارد و تحليل شود و موضع خراش و قرحه را به مرهم احمر و مرهم خل طال كنند                        

 كه صابون طال كنند و بگذارند تا خشك شود و خون    و نافعترين اشيا براي انجذاب خون باقي مانده در عضو آن است           

را گداخته بر كشد بعده با آب گرم بشويند و در روزي بمرات اعادةَ آن نمايند تا آنكه ماده به تمامه بيرون آيد و جلد                         

نويسند كه عالجش اخراج خون است و زلـودرين           پاك بماند و مولودي هرگز عالج نپذيرد و ابن الياس و خجندي مي            

هتر از حجامت است و ام ااز فصد براي ازالةَ اهتالي عام چاره نيست و صاحب او از نوشيدن آب سـرد و نشـستن در                          ب

خسخانه و مسكن درب شمال و هواي بارد حذر كند و هر صبح ماءالجبن به سكنجبين ساده يا دينـاري بنوشـانند و                       

 و تربد باشد و مفرح بارد  وياقوتي آن را نفـع بليـغ               تنقيةَ به مطبوخي كنند كه در آن هليلجات و شاهتره و افتيمون           

كند گيالني گويد كه در اين مرض شدت تبريد مع تقويت نمايند خاصه نامع تبريد مسكن مانع از متجز باشد دورين 

مفرح بارد و ياقوتي استعمال كردم و نفع بين نمود و فصد رگ بيني بعد فصد قيفـال كثيرالنفـع اسـت و از خـواص                          

به است كه ان ازالة حمرت كرئية حادث بر وجه نمايد و چون فصد اين رگ كسي نمايد كه ايـن سـرخي آن                        فصد ازئ 

چـسبانند بنـابر      را نباشد اين مرض و حمرت آن را پيدا شود و اين از خواص است و امازلو كمتر دريـن سـرخي مـي                       
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 كنند حتـي كـخ امتـصاص آن نماينـد           رداءت ماده وحدت آن پس بايد كه اوال به صابون و انجير طال نمايند و ترك               

 اين چنان باشد كه مشيمه غليظ بود و بشگافد          .بعده با آب گرم بشويند بغير آنكه بسوزد و بمرات اعاده بر آن نمايند             

پس بچه مخلصيب نيابد و يا رقيق بود و به سرعت بشگافد و رطوبات قبل از خروج بچه خـارج شـود و مـادة كزلـق                           

ب اعضاي مجاور رحم باشد مثل آن كه در مثامه ورم يا افت ديگر از حبس بـول و غيـر آن                      نماند پنجم آن كه به سب     

عالمـات  بود و يا در روده براز خشك بسيار يا ورم يا قولنج از جنس ديگر با بواسير و شقاق مقعد بود شـشم آن كـه                           

والدت بود چنان چه به بيش      به سبب وقت      بدانكه بر حمل داللت ميكند توافق انزالين وقت جماع         حمل و احكام آن   

از وقت والدت قصد بيرون آمدن كند و رعايت اذيت خود ننمايد و امر بر آن صعب گردد هفتم آن كه به سبب قابلـه                         

اثري كه بر بدن بعد از قرحه و آبله بماند اگر غائر بود محتاج به اشياي مـسمن بـدن باشـد و اگـر مـستوي بـود                             بود  

غن گل آميخته ضماد نمايند و يا مرداسنگ و سفيده با سركه و زهرةَ گاو طال كننـد                  مرداسنگ را سفيد كنند و بر رو      

و اگر اثر قرحه مانند و شبذ باقي ماند چربي بط به مرهم و اخليون آميخته طال كردن مفيد بود و طريق سفيد كردن 

 پودينةَ نهري به    مرداسنگ در بحث جدري در قول خجندي گذشت سويدي گويد كه ضماد افسنتين به عسل و كذا                

شراب پخته و كذا الدن در روغن گل يا شراب حل كرده و كذا بادام تلخ و كذا نانخواه به عسل آميخته و كذا قطـران        

و كذا بيخ ني فارسي و كذا مر و كذا بيخ قثاءالحمار خشك به سركه و كذا آب بـيخ شـقائق النعمـان و كـذا عـصارةَ                             

 فاوانيا و كذا ريوند به سركه هـر واحـد ؟؟؟ آثـار قـروح نمايـد و ضـماد گـل                       كرنب به شراب و كذا قشار كندر و كذا        

خشخاش آثار داغ را ببرد ابوسهل گويد كه براي قلع آثار قروح بر مرداسنگ سفيد مع روغن گل مداومت نمايند و يا                      

ري و قـروح    بدان و يا خليون بچسبانند و ؟؟؟ ميده به خرمـا سرشـته بـرآن چـسبانند و بـراي دور كـردن آثـار جـد                          

مرداسنگ مربي بيخ ني خشك آرد نخود استخوان كهنه يا سوخته آرد برنج مغز تخم خرپزه حب البان قسط تلخ به                     

فرمايد كه همه ادويةَ قويه از آنچه مذكور شد ضـعيف از آن آثـار                 لعاب حلبه و تخم كتان اميخته طال كنند شيخ مي         

جرب پيه جزو آب بيخ ني تربد اندك عسل و حبق به نمك طعـام بـه                 قروح را نفع كند و از ادويةَ مذكوره براي اين م          

عسل سرشته است و فاشرا را و زيت بپزند تا غليظ گردد و اين مجرب است و همچنين ضماد به اين صـفت بگيرنـد                         
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اير ساو قسط و مرداسنگ مغسول و شاخ گوزن سوخته و بورق و اشق ساييده استعمال كنند حتيكه نمش و كلف را                      

و ايضاً بگيرند پشك شتر يا گوسفند كهنه سفيد و استخوان بوسيده و خزف نو ونشاسته و مغـز تخـم خرپـزه و                        نافع  

آرد نخود هر يك ده جزو بيخ ني خشك بست جزو ترمس پنج جزو حب البان پانزده جزو و جاءالشعير سرشته طـال                       

 باشد و بعـده الجـد؟؟؟ ايـن آثـار در بحـث              كنند و اگر در اين قسط و مرو زراوند بهر واحد ده جزو داخل كنند بهتر               

ايم مجوسي گويد كه در آثار قروح و جدري مرداسنگ مربي و غير آن كه در قول ابوسهل گذشت                     جدري اشاره كرده  

به آب تخم خرپزه يا به آب باقال طال كنند ديگر بگيرند طحلب و در زيت بپزند تا آنكه غليظ گردد و بر موضـع طـال                           

د پيه گورخر و پيه بط و بر موضع اثر بمرات بمالند كه قلع آن كند و يا بگيرند زهرةَ بز و زهرةَ بقر و  نمايند و يا بگيرن   

يعني در امري كـه     .براثر طال كنند و يا بگيرند عصارةَ كرفس و فراسيون و باريك ساييده به عسل آميخته طال نمايند                 

اشد مثل آن كه سردي سخت بـود و اقبـاض اعـضاي             او را عمل بايد كرد خطا كند هشتم آن كه از اسباب خارجي ب             

والدت مشتد گردد و لهذا در بالد شمالي و رياح شمالي و در بالد و فضول بارد و عسر والدت بـسيار باشـد و گـاهي                           

مثل اين عسر والدت به ترقيدن شكم و شگافتن مراق مردي گردد و يا گرم شديد باشد و ضعف قوت اشـتداد نمايـد                 

به هم رسد و مثل آن كه زن استعمال عطريات و شميدن خوشبو بسيا كرده باشد و بدان سب رحم او                     يا غم و م او ا       

دائم به سوي بال كشد و لهذا هنگام دشواري زادن و سقوط قوت و غشي خوشبو زياده از حاجـت در اسـترداد قـوت                         

ف به گسستن رگهـاي سـينه و    بوباندن نشايد و بدان كه بيشتر عس والدت از اسباب مذكوره و از سردي مقبض مكث               

شش انجامد و به نفث الدم و سرفة سگي مؤدي گردد و گاهي به انقطاع اعصاب و عضل به سبب عروض شدت تمدد                       

انجامد و به كزاز زاد كند و گاهي امر در بعض ايشان به حدي رسد كه مراق بطن ايشان بشگافد و اين هنگام افـراط                         

ت اين است كه اگر درد قبل از والدت به سوي پـيش و شـكم و عانـه مائـل                     تكاثف بود و عالمت عسر و سهولت والد       

باشد والدت سهل بود و اگر به سوي خلف و پشت ميل نكد والدات صعب باشد و صاحب كامل گفته كه در اين همه                        

اسباب چون زن را عطاس عارض شود والدت او سهل گردد و چنان چه بقراط گفته كـه چـون زن را مـرض رحـم و                        

انند كه طلق در والدت دختـران       والدت باشد و آن را عطاس به هم رسد اين دلل محمود بود و قوابل ذكر كرده                عسر  
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بسيار گردد و ال ضعيف بود ودر والدت پسران حادتر و شديدتر باشد و چون خون از زن قبـل از والدت خـارج شـود                          

د طريق تشخيص اسباب مـذكوره بايـد كـه          ولدت او دشوار گردد و چون خروج خون تدخير كند والدت او آسان شو             

اوالً به سوي اسباب خارجي نگاه كنند پس هر كدام از آن كه يافته شود سبب عسر همان باشـد و اال از قابلـه حـال                           

ضعف و فربهي و غيره زن بپرسند اگر سببي از آن معلوم شود سببش آن باشد و اال حال كبر و صغر جنين و شـكل                          

ر آن و ايضاً حال تنگي رحم و امراض او و حال مشيمه و اعضاي مجاورة رحم و مدت ايـام                     خروج غير طبيعي او و غي     

والدت جد اجداد دريات كنند پس هر كـدام از زن كـه موجـود باشـند سـببش همـان باشـد عـالج مشكطرامـشيع                           

نيده صاف  پرسياوشان نخود سياه هر يك شش ماشه پوست ؟ املتاس قند سياه كهنه هر واحد يك توله در آب جوشا                   

نموده بنوشند و شكم و پشت و اطراف و فرج ا به روغن بنفشه و روغن ياسمين بمالد و اگر پيه مرغ و گيه بط و مغز                           

ساق گاو اضافه كنند بهتر باشد و به آب گرم تنها يا در آن بابونه و شبت و رزنجـوش و اكليـل الملـك جوشـانيده و                            

اف باشد و از كندش شونيز و جنـد بيدسـتر عطـسه ارنـد و بـه وقـت                    نطول كنند و در آن بنشانند چنان چه آب تا ن          

عطسه دهن و بيني بند كنند و از سم اسپ و استر و خر ؟ كنند و اگر سببش مطبري ميمه باشد به زودي تدبير آن                          

ر كنند تا بچه از تعب حركت و عدم حصول خروج هالك نشود و دوايه را بفرمايند كه از پاكي آن را پـاره كنـد و اگـ                           

سببش حرارت هوا و مزاج بو از تدابير مسخنة مذكوره احتراز نمايند و زن را در مكان معتـدل بدارنـد و اگـر از ايـن                           

تدابير فائده نشود حسب به سبب بدان چه در اقوال حكما خواهد آمد عالج كنند و هر گـاه در والدت تـا چهـار روز                          

ين ميت بيايد دريافت شود به تدبير اخراج آن پردازند بـدان            بماند و ديگر عالمات موت جنين كه در تدبير اخراج جن          

چه در آغاز مذكور گردد ذكر ادوية مفرده و مركبه كه تسهيل والدت كند تعليق زعفران خالص ده درم در لته بسته                      

ا بر آن زن و كذا تعليق سر زحمه و كذا قطعل شاخ گوزن به ران زن و كذا حجرالنار در پارچـه بـسته بـر ران و كـذ                             

حقنة رحم به روفغن ناروين و كذا تعليق هفت عدد حب الكل با گرفتن چوب شجرة او د دست يا تعليق او هر واحـد      

مجرب سويدي است و گويند كه تعليق گشنيز سبز به سائر عروق او قطع كرده بـر زن و كـذا ؟ و كـذا زمـرد و كـذا         

رجد و كذا دندان صبيان قبـل از رسـيدن آن بـر             سنگ يشب و كذا ميعة يابسه و كذا شاخ رست ؟ ران چپ و كذا زب               
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زمين و در صفحه نقره پيچيده و كذا پوست مار بر ران و كذا بيخ بخور مريم در رشته مثل قالده بسته در گـردن يـا                           

بر ران و كذا ايرحا و شرب و حمول ايرسا به عسل و كذا بوزيدان و كذا قنطوريون غليظ و حقنة رحم به روغن حلبه                         

فراسيون تازه يا طبيخ او تناه يا به ابخ ياسمين و كذا حب النار از يك مثقال تا دو مثقال به شراب كهنـه                 و شرب آب    

و كذا مغز خروس و يك حبه مشك در شراب حلو و كذا ترياق فاروق يك مثقال به جالب و كذا طبـيخ سيـساليوس            

كذا خراطين سـوده بـه جـالب و فرزجـة           به عسل و كذا آب نفغ ده درم و يا خشك آن به شراب يك سالة خوشبو و                   

زوفاي رطب و زبدالبحر و اكليل الملك همه مخلوط كرده و كذا بلبل به تمامه سـوخته خاكـستر او بـه زيـت و كـذا                        

شحم حنظل سه قيراط سوده به زهرة نرگاو سرشته و بخور سرگين اسپ و اكتحال به زهرة ظبي و لطوخ آن حوالي                       

 گرفتن اذريون در دست و نهادن موي انسان سوخته به گلب سرشـته ب بـانوخ و                  عانه و جلوس در طبيخ سيايوس و      

كذا خاكستر چوب انجير و شرب و بخور ساذج هندي و نهادن بر بازوي زخمه ميان هر دو پاي زن هر واحد تـسهيل                        

مـك در   والدت كند و همچنين بخور تم گزر و نوشيدن گل بابونه و نه ماشه جوشـانيده بـا قـدري عـسل و تعليـق ن                         

پارچة سرخ بسته به طرف چپ و بستن بيخ ؟ كه در كمر و تعليق دندان مار كه در وقـت حيـات او گرفتـه باشـند و          

فرزجة بيخ حنظل سوده به روغن گاو آميخته هر واحد نافع است ديگر بيخ چرچـة سـلم از زمـين بردارنـد و ؟ از او                           

 كه در اين باب مجرب است و بستن ؟ فرنگـي بـر ران زن و بـه                   بگيرند و زير ران زن گذارند يا بر آن يا بر عانه بندند            

اند ديگر انئونيل ؟ كه دواي انگريزي است به قدر گـرين كـه نـيم ربـع سـرخ                    آب شسته نوشانيدن نيز مجرب نوشته     

ميباشد در اندكي آب حل كرده بدهند كه تسهيل والدت ميكند و ديگـر ابهـل را سـائيده از حريـر بگذراننـد و نـيم                

 از آن بخورند و سه مثقال سبوس آن جوشانيده صاف كرده آن آب را عقـب آن بنوشـند در تـسهيل والدت و                         مثقال

ادرار حيض از مجربات حكيم علي است ديگر پوست خيار شنبر در قدري آب شيره كشيده با زعفران و گالب و شكر                    

وجع بعـد والدت و تمـدد ثقـل         دادن جهت عسر والدت و اخراج مشيمه مجرب است دوايي كه جهت عسر والدت و                

معمول است باديان خارخسك هر يك شش ماشه مشكطرامشيع فوه الصبغ هـر يـك چهـار ماشـه ترمسـسه ماشـه                       

پوست خيا شنبر چار توله جوشانيده صاف نموده شربت بزوري بارد يا حار حسب مزاج داخل كرده بنوشند و روغـن                     
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 مدر حيض است ايضاً پرسياوشان يك توله به عرق عنب الثلب عرق             بابونه نيم گرم در حوالي عانه بمالند و اين نسخه         

گاوزبان جوشانيده صاف كرده از تخم خرپزه خارخسك باديان هر يك شش ماشه در همان آب شيره كشيده شـربت                    

جعده داخل كرده قرص ابهل چهار ماشه سوده بر آن پاشيده بنوشند  ايضاً نوشادر بريان ؟ بريان مرداسنگ هر يـك                      

؟ در داخل كرده و بدهند كه خون بردارد ؟ ؟ ؟ ؟ برگ سداب قسط هر يك سه جزو به زهرة گاو نر سرشـته بـر                            سه  

ناف و زهار ضماد كنند بچه بلغزاند قرص صموخ كه تسهيل والدت كند و بچـة مـرده زنـده در سـاعت بيـرون آرد و                           

به آب سداب يا طبيخ حلبـه بـدن و          جاوشير سكنبيج بارزو هر يك يك درم حلتيت نيم درم جمله يك شربت است               

سنجرينيا همين كار نمايد غذا نخوداب ديگر غنچة ياسمين و مقل و سليخة شحم حنظل و حلبه و تخم خشخاش و                 

آب عنب الثعلب حمول كردن تسهيل والدت ميكند اقوال حكما مصنف اقتباس مينويسد كه در همـه انـواع اول بـه                      

سرشف با پيه بط و مرغابي و مغز ساق گو  آميخته نيم گرم در آن جـا نشـسته                    حمام برند و روغن زنبق يا زيت و يا          

بر پشت و تهيگاه بمالند و بعد از ساعتي در اين آبزن نشاند اكليل الملك بابونه حلبه بزر كتان عب الثعلب مرزنجوش          

توله برگ پنبة يـاغي     فوه هر يك سه توله بنفشه برگ نيم و كرنب و بستان افروز و ؟ و خبازي و شبت هر يك هفت                       

پازده توله جوش كرده به عمل آرند و همان وقت مطبوخ لوبيا و مشكطراشيع نوشاند و يا اين مطبوخ دهنـد پوسـت                       

خيا شنبر پوست جوز پوست بادام هر يك سه توله فوه قرطم ابهل بنفشه ترمس تخم كرفس تخم خرپزه هر يك نـه                       

 در عرق مكوه  خار خسك هر يك پانزده توله جوش كنند كه بـه                ماشه انيسون هفت ماشه ريوند خطائي چهار ماشه       

نيه آيد و صاف نموده شربت دينار چهار توله داخل كرده بنوشند و سفوف پوست خيا شنبر دو مثقال به نبات برابر با               

نه تولـه و    عرق گوكهر و نيم پاو سريع االثر است و ذا شير گاو نيم اثار در روغن زرد هفت توله ترنجبن يا شكر سرخ                        

زن را بفرمايند كه تا سي قدم مشي كند به زودي بعده بر پايها نشته نفس بند كرده زور كند به جانب اسـفل و اگـر                           

دير شود بايد كه لعاب بزر كتان و حلب در روغن كتان  آميخته نيم گرم بر فم رحم سخت بمالند و اندك انـدك آن                          

حستة شفتالو با پيه بط و مرغابي به روغن گل و آب برگ گنـدنا و كـذا                  در رحم چكانند و كذا كنجارة بادام تلخ و يا           

كنجاره سرشف به روغن تان و اگر به هيچ تدبير برنيايد شورباي مرغ كالن مـرغن شـكم سـير نوشـانيده و دو عـدد                          
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نـد  خشت نيم گرم نمودده زير هر دو پا نهاده بر آن نشانند و بگوينـد كـه م فـرو كـشد و سـعوط و دارشيـشعان ريو                           

خطائي گل پنبه تربد سفيد هر يك هفت ماشه سنبل الطيب چار ماشه جند بيدستر سه ماشه و نيم به عمـل آرنـد                         

آرد و اگر به مجرد شروع ماه چهارم از حمل هر شب شير گاو نيم اثار عرق كيـوژه سـه   كه في الفور بچه را بيرون مي    

اريد علوي خان نه ماشه ورق طال يك عدد در شـربت            توله نبات يمك و نيم تله وقت شب نوشاند و صبح خميرة مرو            

ياقوت سه تله عرق بيدمشك نه توله استعمال نمايند تا ماه نهم بعده غذاي شب موقوف كرده شير هـر روز بـه قـدر                         

طاقت افزايند و روغن بادام شيرين چهار درم روع كنند و تا چهار پنج روز بر اين اكتفا نمايند و اگـر اسـهال بـه هـم          

ير و روغن را هرگز زياده نكنند و اال هر روز همين قدر روغن بيفزايد تا نوبت بـست درم رسـد پـس شـير در                           رسد ش 

روغن ا به روز زاييدن بايد داد و از اين تدبير بچه بي شفقت بزايد مسيحي گويد كه هـر گـاه عـسر والدت از سـوء ؟                             

به طبيخ حلبه يا به آب مطبوخ خبازي يا آبـي           نفس جنين باشد ارخاي عضو نمايند به ريختن روغن كنجد نيم گرم             

كه در آن تخم كتان جوشانيده باشند مع ماءالسل يا حامله را در آبزن آب مطبوخ بابونه و حلبه و بزر كتان و كرنـب                         

نشانند و گاهي دغدغة قوي و ؟ ادوية معطسه و حبس نفس به قوت و دفع او به طرف مراق االبطن نفـع كنـد و اگـر        

ه غشي و سقوط قوت انجامد بايد كه به شمانيدن اشياي خوشبو و نوشانيدن قدري ماءاللحم كه بـر آن                    عسر والدت ب  

اندكي شراب قوي انداخته باشند معالجه نمايند و اگر عسر والدت از براز خشك محتبس در امعا باشد به حقنة لـين                      

ايد كه گاه آن را دفع كند و گاه بكـشد و            اخراج آن كنند و اگر به سبب شكل غير طبيعي خرئج جنين بشد قابله را ب               

گاه پيچد و گاه فرود آرد  بر موضع روغن نيم گرم به مرات كثير بريزند و اگر بود يكي را دفع كند و يكـي را بيـرون                             

آرد پس ديگري را و اين همه تدبير به ماليمت به كار برند بعده تلطيف نمايد و ب موضع روغن نـيم گـم بـه مـرات                            

نويسد كه چون وضـع حمـل قريـب          افضل عسر والدت به سبب موت بچه باشد عاجش بيابد بوعلي مي            كثير ريزند و  

شود باد كه دوام استحمام و آبزن كنند و افضل آبزن آن است كه خارج از حمام باشـد تـا ضـعف وارد نيـارد و عانـه                             

 مفاصـل او بمالنـد و بـر حـول           پشت و كنج ران به مثل روغن شبت و بابونه و خيري و غيره چرب كنند و بر اعضا و                   

هاي مرغية لعابـات مغريـه مثـل شـحوم ماكيـان و             خوشبو ادامت نمايند و در ؟ و فم رحم او قيرويات رفيقه و روغن             
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؟ ؟ ؟ ؟ اقرب است و خصوصاً ؟ بدن ؟ ؟ خشك باشد استعمال نمايند و بايد كـه ؟ آن را عـسر                         ) ناخوانا(مرغابي فربه   

ز ناشتا باز لعابات نمثل لعاب بهدانه مع لعاب تخم كتان و كذلك در ايـام مخـاص آب                   والدت باشد يك ماه پيشتر رو     

حلبه بياشامد و غذا از بقول ملينه و اسفيدباج لحوم فربه و ماكيان فربه سازد قوابض بر ايشان حرام ؟ به غير فرج بـه                         

 بخـورد و بـر آن شـراب ريحـاني           مشك و عر كنند و چون در روزه افاز كند چيزي در مقدار كم و در غذائيت زيـاده                  

بنوشد و پس بايد كه زن ساعتي بنشيند و پايها دراز كند و بعده ساعتي بر پشت بخوابد بعد از آن دفعتـه برخيـزد و                          

بر نردبان باال رود و فرود آيد و آواز قوي دهد پس هر گاه اندك فم رحم بكشايد در كشاگي ازديـاد نمايـد بايـد كـه                            

اشد و خصوصاً هنگام شگافتن صاف و تكليف عطاس نمايد و دهن خود حتي االمكان بكـشايد                تزحر كند و تا ممكن ب     

تر استنشاق آن نمايد كه اين تدبير اخراج جنين و مشيمه كند و بهترين چيزي كه                و هواي بسيار داخل كند تا زياده      

 و اگر زن محربه باشد سرنگون       بر آن هنگام وضع حمل بنشيند و كرسي و تكليف خلف او و اين بعد انتفاخ رحم بايد                 

باشد شود و سر فرود آرد و زانوي خود زير شكم داخل كند او با فـرج او سـتوري گـردد و بعـده فـرج او را ملينـات                               

مذكوره بمالد و بايد كه به انگشتها فراخ كند و بكشايد و چون اين به عمل آرند و شكم او را پخش كنند بـه سـرعت                           

 هر گرد و و معلوم كنند كه بچه نزديك است و مشيمه به سبب غلظت خود نشگافد بايد چار پايه بزايد و چون شيمه

كه به ناخئ يا به الخ در انگشت گرفته به ماليمت بشكافد تا اينچنين ايذا نرسد تا آن كه مشيمه بشگافد و رطوبت از  

كب بر مخلص بود و مدت طول       آن سيالن نمايد و بچه بلغزد و اگر انشقاق مشيمه جلدي كند و جنين غي مواق مكن                

كند و فرج خشك گردد و مزلقات و قيروطات رقيقه و لعابات و شحوم گداخه و سـفيدي بيـضه و زردي آن در فـرج                          

بريزند و تدبير كسي بر آن والدت دشوار گردد به غير سبيل ادويه اين است كه چـون والدت متعـسر گـردد و آن را                          

ر قوت ضعيف باشد ماءاللحم و اغذية قليل القدر مثل نيمبشت و مانـد آن               خوشبوهاي مطبوع قدري قليل بشمانند اگ     

بخوراند و قدرحهاي شراب ريحاني خوشبو بنوشانند و بعده بنشانند و تعديل مجلس او كننـد و اگـر زمـستان باشـد                       

رت بنـشانند و    اتش بسيار روشن كنند و ار تابستان بود ترويج آن نمايند و تا پهلو در آب نيمگرم مائل به اندك حـرا                     

خصوصاً در آب قمقم كه در آن دهجزو پودينه جوشانيده باشند و مثافـه از مثـل بردارنـد و عانـه و اعـضاي والدت و            
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پشت او به قيروطات و شحوم نيم گرم بمالند و اگر به سبب برودت باشد و كذلك لعابات و مزلقات استعمال كننـد و                  

يقي كه زن به پشت بخوابد و تكيه زي سرين او نهند و پايهاي او بلنـد                 گاهي احتياج به حقنه در فرج او گردد به طر         

هاي او تا ممكن باشد كشاده دارند دور آن مزلقات و غير آن به زرق بالغ و رانبوبـة كـه طـول او زيـاده از                           دارند و ران  

سيالن رطوبت آغـاز    طول رحم باشد بريزند ساعتي بگذارند تا آن كه زنان گواهي دهند كه فم رحم او كشاده شده و                    

كرد پس ئدر آن هنگام عطسه اورندو بردارند و بر كرسي نشانند و امر كنند كـه اسـف شـكم او بيفـشارند و تكليـف                           

تزحر دهند و خاصرتين او غز نمايند پس آن مستلد بود و گاهي احتياج به كشادن فرج او از لولب افتد تا فم رحم او                         

هند و خاصرتين او غمز نمايند و پس ظان مـستلد بـود و گـاهي احتيـاج بـه                    ظاهر شود و بكشايد و بايد كه بر آن د         

كشادن فرج از لولب افتد تا فم رحم او ظاهر شود و بكشايد و بايد كه بر آن اشكالي از اين طاح و بـروق و بـر پـشت                              

والدت سهل گـرد    خوابانيدن تجربه نمايند و تدمل كنند كه در كدامي از اين اشكال سر بچه از فرج قريب ميگردد و                    

و حذر نمايد از آن كه قابله سختي در قبول دور گذاشتن مزلقات به فرج او نمايد و اگر اين تـدبير كفايـت نكنـد بـه                 

-ادويه و بخورات استعانت نمايند و چون از صبح ادوية مسهله والدت از حبوب و غيره بخورانند و زن نزايد پس مـي                      

 به روغن كنجد بنوشاند و چون شام گردد چيزي از حموالت كه مذكور شـود                بايد كه وقت نيم روز مرق لوبيا و تخود        

بردارند و بر آن خواب كنند و چون صبح شود بيض بخورانند و ذكر بايد تبخير نمايد و پس اعـاده بـر آشـاميدن دوا                          

د و در رحـم او ورم       كنند پس اگر فائده  باال مستوي سازند و به نشاندن و بازگردانيدن به آهستگي تدبير زني كه بزاي                  

ها استعمال كنند بعد  از آن عملي كه براي زن فربه از هيئت والدت و عسر آن مـذكور                    باشد بر آن قيروطات و روغن     

شد به عمل آرند تدبير زني كه والدت او به سبب بزرگي بچه دشوار بود بايد كه قابله در مثل اين جنين تمكن جيد                        

ايد و اگر از اين خالصي نشود بچه را به حاشية خرقه بندد و يا بـه آهـستگي     كند و تلطف در جذب او ندك اندك نم        

اندك اندك بكشند و اگر اين تدبير سود ندهد كالليب استعمال نمايند و بدان بيرون آرند و اگـر ايـن نيـز سـودمند                         

سبب موت بچه بـود     نشود به قطع خارج نمايند و تدبير جنين ميت به عمل آرن و تدبير زني كه دشواري زادن او به                     

به ابدي كه شكل او كه بادي اميبد حيات او نباشد بعد از اين جدا مذكور گردد تدبير غشي آن بر چهرة او آب بزنند                         
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اگر خوف بازگرديدن بچه نباشد و تقويت قوت او به شكانيدن خوشبو در دهن چكانيدن ماءاللحم به شـراب و افاويـه                      

د همه ادويه مخرج ديدان و حب القوع اخاج بچه نمايد و چون زن پوست خيـار                 بايد كرد و ادويه كه زادن آسان نماي       

شنبر چهار مثقال به خوردني بزايد و خورانيدن حلتيت و جند بيدسـتر بـسيار نيكـو اسـت و خـوردن دارچينـي در                         

 و  تسهيل طلق و والدت خيلي سودمند است و ايضاً طبيخ برگ خطمي رومي به آب و عسل زادن بسيار آسـان كنـد                      

آب حلبه نيز تسهيل والدت نمايد و ايضاً اين دوا بالغ النفع است بگيرند پرسياوشان سوده به شـراب و انـدك روغـن                        

حل كنند و بنوشانند و همچنين مشكطرامشيع و اين حب نيككو است دارچيني ابهل هر واحد ده درم سليخه هفت                    

ه افيون هر واحد دو درم مشك ربع درم حبها سـازند  درم قرفه مرمكي زذاووند حرج قسط تلخ هر واحد پنج درم ميع     

و سه مثقال با دو اوقيه شراب كهنه بخورند و نزد من بهتر اين است كه وزن افيون را كم كنند و بر مقدار يك درم از 

آن اقتصار ورزند و ين حب و ديگر نيز خوب است ابهل ده درم سداب پنج درم حرمل چهار درم حلتيت اشق فوه هر                        

 سه درم حب سازند و سه درم با طبيخ مدر حيض مثل طبيخ ابهل يا مشكطرامشيع و يا با طبخ لوبيـاي سـرخ                         واحد

يا به آب سداب بخورند و ايضاً حب جيد ابهل دو درم حلتيت نيم درم اشق نيم درم فوه نيم درم و اين يـك شـربت                           

رم هر روز به اوقية آب ترمس و ايـن قـسط            است و  ايضاً زراوند طويل و فلفل و مر مساوي حب سازند و شربت سه د                

مسهل والدت منقي رحم به قوت است و مثل اين است درد اين باب مقل ارزق و مرو ابهل برابر از آن بنـادق سـاخه                          

بخورند اسقاط و اسهيل والدت كند و اين معجون بسيار نيكو است گويند كه مثل اين چيزي نيـست بگيرنـد مـرو و                        

واحد مثقال ابهل نيم مثقال به عسل بسرشند شربتي دو مثقال و بهتر اين است كه با شراب                  جند بيدستر و ميعه هر      

كهنه بخورانند به غايت مفيد است ضمادات و طليعه طبيخ شحم حنظل و آب رطب او بهتر است و بدان آب سـداب                       

دن چيزي كه منفـصل شـود       بياميزند و اندكي در آن داخل كرده بر عانه تا ناف طال كنند حموالت قوي در فرود آور                 

پشم پارة در آب شحم حنظل و آب سداب آلوده بردارند و يا زراوند در صوف بردارند يا بخور مريم حمـول كننـد يـا                          

مويز يا قثاء الحمار يا گندش و يا شيافه از خربق و جاوشير زهرة نر گاو مساوي ساحته بردارند كه بچة زنده مـرده را                         

يت عمل كند بايد كه زنب را كه بـه دشـواري زايـد بگوينـد كـه در دسـت چـپ خـود                         فرودظارد و ادوية كه بالخاص    
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مقتاطيس بگيرد و يا به خاكستر سم خر طال نمايد كه به غايت نفع است يا تبخير بدان نمايد و همچنين سم اسـپ                        

نـد كـه اگـر      و كذلك تبخير به چشم ماهي شور گويندكه اگر بسد بر آن راست بندند عسر والدت را نفع كنـد و گوي                     

اصطراك افريقي بر ران ببندند و آن را درد بهم نرسد و گويند كه اگر زعفران سوده به آب سرشته از آن حرز سـازند                         

و تعليق بر آن نمايند مشيمه بيندازد و دخن تدخين آن عمر بسيار نيكو است و ايضاً به مرو و قنه و جاوشير به زهرة 

نند و يا بگيرند گوگرد زر و مرو سرخ و زهرة گاو و جاوشـير و قنـه و بندقـه                     گاو نر سرشته از يك مثقال آن تبخير ك        

ساخته بر آن بخور نمايند نمايند و تبخير از پوست مار سرگين كبوتر تسهيل والدت كند و گاهي تبخير پوست مـار                      

 ناف و شـكم را بـه        بچه را هالك كند و تبخير به جاوشير تنها و يا ؟ به كوشش در تزحر و طلق نمايند و پشت و زير                      

روغن فتيلة كاغذ كاغذ داخل كرده عطسه آورند و قدري آب پرسياوشان مطبوخ كه در آن عسل و اندكي زنبق حـل                      

كرده باشن بدهند و ايضاً مشكطرامشيع از يك درم تا يك مثقال تنها يا به آب حلبة مطبوخ دهند و فرزجـه كـه در                         

ف در آب گرم مابيده صاف كرده مقدار چهار اوقيه زن بنوشـد زادن بـر                آن ندك قطران باشد بردارند و اگر آشياة قطا        

آن سهل گردد و گويند كه هر گاه نسيم ؟ بخور نمايد والدت او به آساني شود و معهذا هر گاه عسر والدت از شـحم                          

 پشت را به روغـن      مفرط زن  باشد آن را بر شكم بخوابانند و زانوي او زير رانهاي او بود بعده رحم و نواحي ناف و ؟ و                       

و موم گداخته بمالند و قابله را امر كنند كه انگشت به روغن و موم گداخته و روغن زردآلو در فم رحم داخل كرده و                         

آن را اندك اندك بكشايد و اندرن آن روغن بمالد و اگر عسر والدت به زن بكر باشد عذره به درهم يـا بـا دخـال نـر                             

شد آن را ؟ گرداند و تقويت نفس او كنند و امر به شدت طلق و تزحـر نماينـد و                     انگشت شق نمايد و اگر زن خائف با       

پس اگر آن را غشي افتد قوت او از طلق ضعيف شود و اشياي خوشبو مثل مشك و غاليـه ببوياننـد و تبخيـر عـود و      

گر ورم نباشد و اگر     صندل كنند و به ماءاللحم و شورباي بچة ماكيان غذا سازند و به اندك شراب ريحاني بنوشاند و ا                  

در آن جا ورم باشد بايد كه تحليل ورم به نشانيدن در آب مطبوخ بابونه و اكليل الملك و ر سياوشان و حلبه و تخـم                          

باايد كه قصد تـسكين آن كننـد و گـنج ران و             كتان نمايند و و اگر عسر والدت به سبب مرضي متقدم باشد پس مي             

الدت به سبب براي بارد مكـشف رحـم باشـد           .افق بمالند و اما هر گاه عسر و       خاصره را بفشارند به آهستگي روغن مو      
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بايد كه زن را در حمام يا در جاي گرم نشانند و كنج ران و نواحي ناف و پشت به روغن ياسمين بمتلنـد و آب گـرم                            

ب به روغـن زنبـق      كه در آن حلبه و بزر كتان و بابونه و اكليل الملك جوشانيده باشند بر آن موضع بريزندو قدي شر                   

بنوشاند و يا انكي غاليه يا اندكي جند بيدستر در شراب حل كرده بنوشانند  اگر عسر والدت از هواي گرم و ؟ باشـد                         

كه بايد كه زن را در جاي سرد نشانند و از بادكش ترويج نمايد و بر شكم و كنج ران به صندل و گالب و كافور و آب                       

 آب سرد اندك اندك بنوشانند و اگر عسر والدت به سبب كه جنـين يـا صـغر او                    مواد ضماد كنند  جلب و آب انار و        

بودن او صاحب ؟ از خروج بر غير شكل طبيعي باشد بايد كه در آن عالج نمايند ايالقـي و جرجـاني مينويـسند كـه                          

 كنجد نيم   عالج كلي عسر والدت از هر سببي كه باشد اين است كه طبيخ حلبه و خبازي و لعاب تخم كتان و روغن                     

گرم بر پشت و زهار و پيقوله ران چكانند و در روغن بابونه پرپشت و تهيگاه بمالنمـد و بـه سـوي اسـفل مالنـدو در                            

طبيخ حلبه و كرنب و بزر كتان و شبت تا ناف نشانند و بفرمايند كه چند قدم راه رود و بعده بر پايهاي خود بنشيند                         

كند و نفس خود فرو گيرد و قوت به اسفل و تزحر نمايد و ادويه معطسه                و پس يكبارگي برخيزد و به مرات اين فعل          

را چون فلفل و كندش و عرطنثيا و غيره ببويانند تا عطسه كند و لعاب بزر كتان و تخم حلبه در رحم چكانند و موم                         

ه بط و پيه ماكيان     روغن از پيه بط و پيه مرغ با لعاب تخم كتان به فم رحم طال كنند و اسفيدباجتا چرب با روغن پي                     

بنوشاند و چهار مثقال پوست خيار شنبر كوفته بيخته با جالب يا شورباي مرغ فربه بدهند و طبيخ حلبـه بـا روغـن                        

بادام خاصته كه با خرما پخته باشند يا با تخم كتان دادن تسهيل والدت كند اگر بزر كتـان كوفتـه در ماءالعـسل در                         

گاه ضماد كنند نفع بخشد و باقي ادويه همان است كه در قول بـوعلي مـسطور                 روغن كنجد بجوشاند و به زهار و تهي       

شد و عالج خاص هر نوع اين است كه اگر سبب ضعف و مرض زن بود تقويت او با شربه و زردة بيـضه نيمبرشـت و                           

سـينه و   شورباي مرغ فربه نمايندو روغنها كه مذكور شد بمالندو اگر سببش فربهـي زن باشـد بـر روي بخواباننـد و                       

شمك او بر تكيه نهند و پايهاو زانوهاي او فراهم ارندو فم رحم را به قيروطي چرب كنند و دواي معطـس ببوياننـد و                         

آن چه به سبب رحم بود و درر رحم افتي يا ورم باشد معالجة آن كنند و آن چه به سبب تنگـي رحـم و كـوچكي و                             

و آبزن طبيخ مذكور و تعطيس به كـار برنـد و آن چـه بـه                 خشي آن بود قيروطي و پيه مرغ و پيه بط و روغن شبت              



1625 

 

سبب غلظ مشيمه بود قابله با انگشتهاي ئدست چپ آن را بگيرد و نگاهدارد و در روغن كنجد به لعاب تخم كتان در        

رحم ريزد و به ناخن دست راست يا به اهن مشيمه را بشگافد و آن چه به سبب رقت ورزد و شـگافتن مـشيمهباشد                         

 عالج خشكي رحم نمايندو آن چه به سبب مشاركات مثل ورم مثانه و معاي مستقيم در رحم باشـد اول                     عالجش به 

عهالجش به دانچه در جايگاهش گذشت بايد كرد و روغنها و لعابهاي مزلقه به كار برند و عطسه ارند و اگر به سـبب                        

ر كه اندر آن نخود و شبت و باديان و          احتباس بول و قبض طبيعت باشد حقنة لين به عمل آرند و شورباي خروس پي              

بسفايج نيم كوفته و تخم قطم پخته باشند بدهندو طبيخ حلبه و خرما و روغن بادام بنوشانند و روغن شبت بر عانـه                       

بمالند و ادوية مدرة بول دهند تا مثانه تهي گردد و آن چه به سبب بچه باشد پس اگر بـر غيـر شـكل طبيعـي بـود                             

كل طبيعي باز آيد و آن چنان باشد كه بچه را باز پس گرداند و مثالً اگر پايها بيرون آمده باشـد                      حلبه نمايند تا بر ش    

آن را باز پس برندو ساقهاي او برافرازند و چنان كه راست نشاند و مادرش را بر روي بخوابانند و چنان كه زن فربه را                         

ج اعضاي او مثل جنين اسـت چـاره نباشـد و اگـر بـه                تا به سر بچه فروسو گرايد و اگر اين حيله ممكن نبود نه اخرا             

سبب عظم بچه باشد به لعابها و روغنها و عطسه اوردن و طبيخ حلبه و خرما و روغن بادام عالج كننـد و اگـر عظـم                           

بچه مفرط باشد يا سر آن بزرگ بود يا سر بچه باشد يا خلقتي عجيب بود عالجش نيست جـز آن كـه اعـضاي بچـه                           

 عضو بيرون آرند و تدبيري كه از تدبير قبل از والدت براي تسهيل و قلت درد يك ماه پـيش از                      قطع كنند و يك يك    

والدت به عمل آرند از بردن به حمام و نشانيدن در آب و نشانيدن در آبزن و غير آن همان است كه در ابتداي قـول                          

باشد بر پشت و شكم روغن زنبـق و       بوعلي مذكور شد ابن الياس گويد كه عسر والدت اگر به سبب ضعف قوت دافعه                

كنجد و زيت بمالند و در آبي كه بابونه و شبت و اكليل الملك و مرزنجوش و نمـام و بـرگ و بـزر كتـان جوشـانيده                             

باشند بنشاند و پارچ كتان به كندش و جند بيدستر الوده نزد بيني دارندو چون عطـسه آيـد و دهـن و بينـي را بـه                            

مشيع و پرسياوشان هر واحد سه درم و شكر سفيد ده درم بنوشاند و يا بگيرند سـم                  دست بگيرندو جالب از مشكطرا    

استر و چشم ماي مساوي بدان تبخير نمايند و آن چه به سبب فربهي زن و كثرت پيه آن باشد به شكلي كه در قول             

ابي و ماكيان و بز     مجوسي گذشت بخوابانند و در رحم و نواحي ناف و خاصره و پشت آن را به روغن چربي بط و مرغ                    
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و مغز ساق گاو كه موم در آن گداخته باشند و روغن بنفشه بمالند و اگر به سبب بكر بودن زن باشد جند بيدسـتر و                          

مشك و شونيز ببوياند و بيني بگيرند و سعي در طلق و تزحذ مايند و اگر به سبب قوت و تزحر و طلـق آن را غـشي                            

اگر با وي حرارت مزاج باشد گالب و صندلين و گل سرخح و بنفشه تر ببوياند                عارض گردند غاليه و گالب ببويانند و        

و اگر به سبب هواي سرد باشد حوالي كمرگاه در انتهاي او را به مادات مسخنه تكميد نمايند و در حمام داخل كنند                       

ند و اگـر بـه سـب        و آبي كه در آن نمام و شبت و غيره كه در قول مجوسي مذكور شد جوشانيده باشند بر پشت ريز                    

حرارت هوا باشد پشت و قطن و گنج ران آن را به روغن گ و روغن بنفشه و روغن صـندلين و گـالب بمالنـد و آب                            

-انارين مع تخم افشرده با ترنجبين ده درم بنوشاند و غذا مزورة ماش به شيرة بادام و اسفامناخ دهند كـازروني مـي                      

هاي مزلقه در فرج بمالند و گاهي بدان حقنـه رحـم مكننـد و ايـضاً                 ننويسد كه نطول و آبزن به آب گرم كنند  روغ          

شورباي چرب بنوشانند و بااليش يك يا دو قدح شراب به اندك روغن بادام بدهند بعد از آن به سـيب و بهـي تنقـل             

غن بـادام   نمايند و تا به عصر رحم ميكنند و ايضاً شورباي چرب بنوشانند و بااليش يك يا دو قدح شراب به اندك رو                     

بدهند بعد از آن به سيب و بهي تنقل نمايند و اعانت بر خروج بچه نمايد و پوست خيار شنبر چهار مثقال جوشانيده                       

و آب او با شربت مدر بدهند و يا بار خارخسك و پرسياوشان و بيخ خطمي و تخم هليلـون و ابهـل و مشكطرامـشيع                          

اكي گويد كه از ادويه كه تسهيل والدت و اخـراج مـشيمه كنـد    جوشانيده و به شكر يا عسل شيرين كرده بنشند انط   

بعضي از آن به استعداد او از قبل باشد مثل شرب آب صعتر و حلبه و سه درم تخم نمام و پوسـت خيـار شـنبر و دو                   

ي زن و گرفتن مغناطيس و تعيق كف دريا ب ران چپ به دست              .درم زعفران هر كدام كه ميسر آيد و كذا بخور به م           

آرند مثل  طاهر در پارچه از لباس بكر بسته ده درم زعفران خرد كرده و بعضي از آن وقت تعسر حال به عمل مي                     زن  

خوردن يك مثقال مقل و د درم گل ياسمين و تعليق ميعه و سر زخمه و پوست مار هر كدام كه يافته شود ابن نوح                         

ر آبزن هـر روز يـك سـاعت بنـشانند و شـكم و      الدت قريب گردد در حمم داخل كگنند و يا د.گويد كه چون وقت و  

پشت به روغن بمالند و اغذية لذيذه مثل شوربا و حلواي معمول به شكر و روغن بـادام بخوراننـد و حتـي كـه وقـت                           

دروزه برسد و باقي تدبير همان است كه آغاز قول ايالقي گذشت و اگر ار طول كند شورباي چرب بچه مـرغ بـا پيـه                          
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خته بنوشند و اندك شراب ريحاني بدهند و اگر خوف باشد آب حلبـه و خرمـاي مطبـوخ يـك                     ماكيان فربه و بط سا    

رطل گرفته و اندك روغن بادام شيرين بر آن چكانيده دو سه مرتبه بنوشـانند تـا آن را قـي نكنـد و بعـد از آن آب                             

ند و اگر از بوي اين اشيا       سداب تريا قرص مر بدهند و اگر امر مشتد گردد و حلتيت و جاوشير مساوي دو درم بخوران                 

كراهت كند يك مثقال غاليه رد شراب ريحاني حل كرده و نوشاند و در تقويت او به ماءالحم و شراب خوشـبو كننـد                        

بقراط گفته زني را كه زادن او دشوار باشد چيزي مضر تر از كثرت تقلب او نيست بهر آن كه بچه را به انواع اشـكال                          

ته كه زن باريك ميان و تنگ فرج و آن كه بيشتر زاييده باشد و الغر را وقـت ولـدت                     رويه منقلب ميسازند روفس گف    

خطر باشد وگفته كه چون زن بزايد و از خون پاك نگردد هالك شود و جالينس گويد كه كثـرت شـرب آب بـرف و                          

 والدت است   آب سرد زادن دشوار كند و صالبت بدن به دستور و گويد كه حركت كرد بچه قبل از والدت عامت عسر                    

و علي بن زين گويد كه اگر برگ خطمي بجوشانند و در آن آب انندكي روغن زرد و عسل داخل كرده و زن بخورد و                         

جسم خود را نيز به آن طال نمايد عسر والدت را نفع بخشد و گويد كه چـون زن را زادن دشـوار گـردد و رحـم آب                             

هاي لين و اگر از مرو خربق        رحم به روغن گل يا به بعض روغن        حلبه يا آب تخم كتان به زراقه رسانند و بعد ماليدن          

و جاوشير به زهرة گاو بلوطها ساخته و بردارد خوب است و زني كه قبل از پانزده سالگي حامله گـردد بـر آن خـوف                          

ـ                              ا باشد و به مشيقت بزايد و مر علي گويد كه در آبزن حله و تخم كتان و خبازي تا نـاف نـشانند و شـورباي چـرب ب

لعاب تخم كتان بدهند و دو درم زعفان و زردة تخم مرغ حل كرده بر آن مجرب است ابومنصور گويد كه زني حامله                       

را بعد از آن كه در ماه نهم از حمل داخل شد هر روز به ناشتا سه درم روغن بادام شيرين دادم و از اغذيـة غليظـه و                             

 چرب مقرر داشتم و در وقت خويش فزندي در كمال نظافـت             حريفه و حامضه و قابضه پرهيز كنايدم و طعامهاي نرم         

كرد كه ايشان را مثل اين عمل چيزي نيست و رياضـت قـوي و ذلـك                  به غير احساس درد طلق بزاد و قابله ذكر مي         

  .قوي شديد گرداند و به اغذية كثيرالغذا تغذيه سازند و مدام همچنين به عمل آرند تا آن كه به سن شباب رسند


